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 الكتاب : المنهج المنير تماـ الروض النضير

 المؤلف :

وفي )مختار الصحاح(: الحجاب: الستر، وحجبو منعو عن الدخوؿ، و)بابو نصر( ومنو 
 الحجب في الميراث ػ انتهى.

حجوب الممنوع، وفي اصطبلح المتأخرين: ىي الفرضيين وعلى ىذا فالحاجب المانع، والم
منع بعض الورثة لبعض مخصوص عن بعض ما يستحقو ال عن كلو فهو اإلسقاط، وأما في 

 اصطبلح قدماء الفرضيين فهو منع بعض الورثة لبعض مخصوص لبعض ما يستحقو أو عن كلو.
بينهما، فالحجب عند القدماء  وذلك ألنهم ال يفرقوف بين الحجب واإلسقاط والمتأخروف فرقوا

لكل الميراث، ويسمى حجب حرماف وىو المعبر عنو بباب اإلسقاط عند المتأخرين ولبعضو، 
ويسمى حجب نقصاف، وىو المراد ىنا المعبر عنو بػ)باب الحجب( عند المتأخرين، والظاىر: 

افقتو اللغة، وإال فبل أف كبلـ المتأخرين أوضح، لمعرفة الفرؽ بينهما، وكبلـ القدماء أقوى، لمو 
 مشاحة في االصطبلح.

 والحجب المعبر عنو في ىذا الباب المراد بو: االنتقاؿ، وأنواعو سبعة:
األوؿ: انتقاؿ من فرض إلى فرض أقل منو، وىو في حق من كاف لو فرضاف كاألـ و الزوجين، 

 وسيأتي لئلماـ عليو السبلـ.
 وات النصف والثلثين على ما سيذكره.الثاني: انتقاؿ من فرض إلى تعصيب، كما في ذ

 الثالث: انتقاؿ من تعصيب إلى عصبة فرض كما في األب والجد.
الرابع: انتقاؿ من عصوبة إلى عصوبة كما في حق األخت من األبوين أو من األب، فإنها بالغير 

 مع أخيها وعصبة مع الغير مع البنت أو بنت االبن، وكذا مع ما زاد منهن.
اؿ بسب مزاحمة في فرض، وىذا في الزوجة والبنت وبنت االبن واألخت مطلقاً الخامس: انتق

 واألخ ألـ والجدة، فإف لمن ذكر مع المزاحمة أقل مما لو مع االنفراد.
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السادس: انتقاؿ بسبب مزاحمة في تعصيب، وىو في حق كل عاصب بغيره ومع غيره أو بنفسو 
 غير األب والجد.
سبب العوؿ في حق ذوي الفروض السالف ذكرىا، ذكره صاحب )الفصوؿ( السابع: انتقاؿ ب

 وشارحها وغيره، وأبى ذلك الجمهور إال في حق ذوات الفروض.
ىذا وما ذكرنا من منطوؽ ىذه المسألة من حجب األـ باألخوين الذكرين ىو من الثلث الثابت 

[ إلى 11اُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث {]النساء:لها غير محجوبة بنص القرآف في قولو تعالى: }َوَورَِثُو َأبَػوَ 
[  11السدس الثابت لها مع الحجب بقولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤُلمِِّو السُُّدُس {]النساء:

 كما ىو منطوؽ األدلة المذكورة وما سيأتي وجعل األخوين في حكم األخوة.
فرائض السدس في الحديث الخامس وقد تقدـ ذكر ىذا السدس للمذكورة في السادس من 

من ىذا، وىو الذي صح وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوالً وعمبًل، وبو قاؿ زيد 
بن ثابت، وعبد اهلل بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعثماف بن عفاف، وجواب عثماف السالف 

ميع الصحابة، ذكره البن عباس يدؿ على عمـو العمل بما دلت عليو ىذه المسألة من ج
وتوارثوا العمل بو، ومضى ذلك في األمصار، غير ابن عباس فصار إجماعاً قوالً وعمبًل، قبل 

 وقوع الخبلؼ من ابن عباس ومعاذ.
 ونسبو في )الجامع الكافي( إلى علي، وعبد اهلل بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسائر أىل العلم.

يماف، وجمهور التابعين، وأئمة اآلؿ والحديث، وفي )البحر( نسبو إلى األكثر، وبو قاؿ أبو سل
والزيدية، والهادوية، واألئمة األربعة، والزمخشري، وجمهور المفسرين، وأكثر أئمة اللغة، ومن 

 المتأخرين المحققوف: المقبلي، والبدر األمير.
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الثبلثة فصاعدًا والشوكاني قاؿ: وقد أجمع أىل العلم على أف االثنين من األخوة يقوموف مقاـ 
في حجب األـ إلى السدس، وىو قوؿ الشيخ العصيفري، والكثير من علماء الفرائض وعلماء 
األصوؿ، وأكثر أىل الظاىر، ورجح للمذىب، وأخرج البيهقي في )سننو( والحاكم عن زيد بن 

 ثابت، أنو قاؿ: إف العرب تسمي األخوين أخوة .
المسألة صحة إطبلؽ بنية الجمع على االثنين، وأنها والظاىر من إطبلؽ أقواؿ ىؤالء في ىذه 

 أقل أبنية الجمع.
وبو قاؿ الباقبلني وأبو يوسف واألستاذ من الشافعية، وىو أحد قولي المؤيد باهلل في صرؼ غلة 

الوقف، وعند ابن الحاجب، واإلماـ المهدي، وصاحب )الغاية( وأكثر علماء األصوؿ أنو 



 مجاز.
مجموع( في ىذه المسألة وشواىدىا عمـو حجب األـ من الثلث إلى وظاىر إطبلؽ كبلـ )ال

السدس باألخوين كيفما كاف األخواف ألبوين أو ألب أو ألـ اتفق نسبهما معاً أو اختلف من 
صنف أو صنفين، وسواء كانا وارثين معاً أو ساقطين معاً أو أحدىما وارثاً واآلخر ساقط، ذكره 

[ أي للميت، فاعتبر النسبة 11لو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو {]النساء:في )البحر( وغيره، ولداللة قو 
إلى الميت وكبل المختلفين أخ الميت، ونص على ذلك في )المنهاج الجلي( قاؿ: وتحجب 

األـ باألخوين من الثلث إلى السدس، سواء كاف األخواف ألب وأـ، أو ألب، أو ألـ، ومثلو في 
 لفات العصيفري والخالدي وغيرىم.)الوسيط( و)المفتاح( وسائر مؤ 
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ولما ذكرنا سابقاً في حديث ال يرث أخ ألـ إف األخوة اسم التصاؿ النسب بينو وبينو من جهة 
أحد أبويو شمل االسم الجميع، وكاف عموماً فيهم الجميع، سواء كانا ألبوين أو ألحدىما، 

ثنين من األخوة في خمس وأربعين وجمع الجمهور صور حجب األـ من الثلث إلى السدس باال
صورة، وسموىا )المنبرية( ألف وضعها كالمنبر، سنذكر أكثرىا، وىي مستوفاة في بسائط ىذا 

 الفن.
وذىب ابن عباس، ومعاذ بن جبل، والصادؽ، واإلمامية، وابن الحاجب، وأكثر علماء األصوؿ، 

 وجماعة من أئمة اللغة والتفسير، وأكثر علماء الفرائض.
، والجبلؿ، إلى أف األـ ال يحجبها من الثلث إلى السدس  ومن المتأخرين المحققاف ابن حـز

إال الثبلثة األخوة فصاعدًا، ونسبو في ))البحر(( و ))ضوء النهار(( و)فتح القدير( إلى ابن 
عباس، وظاىر ما ذكروه عنو أنو قاؿ: ال يردىا ػ أي ال يحجبها ػ عن الثلث إلى السدس إال 

 مطلقاً ػ أي سواء كانوا ألبوين أو ألحدىما، أو مختلفين ػ.الثبلثة 
وذكر في )الخالدي( عن ابن عباس برواية أخرى أنو قاؿ: ال تحجب األـ إال بثبلثة أخوة أو 

ست أخوات، ورواية عن معاذ أو الذكور مع اإلناث ػ أي ال يحجبها إال الذكور واإلناث ػ ولم 
 تثبت بعد مزيد البحث.

ؿ في )ضوء النهار( في حجب األـ باألخوة عدـ سقوط األخوة من الميراث، واعتبر الجبل
 وكونهم ألبوين، وإال بقيت األـ على ثلثها.

 قاؿ ابن الحاجب: القوؿ األصح: أف أقل ما تطلق عليو أبنية الجمع إطبلقاً حقيقياً قطعياً ثبلثة.
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رىا، ومن حججهم ما قالوا: إف وجود احتج األولوف بظاىر حديث األصل وشواىده السالف ذك
اثنين من األخوة كاؼ في منعها عن الثلث جريا على قياس ما قد ثبت، بأف كل ما يتغير فيو 
حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوي فيو االثناف، وما زاد عليهما كالبنتين، ولم يعتبروا قيد 

ْف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النِّْصُف الفرؽ، بل جعلوا الثلثين البنتين باالتفاؽ، بدليل: }َوإِ 
[ وابنتي االبن ميراثهما كميراث ما زاد عليهما، وكاألختين ألبوين حيث فرض 11{]النساء:

لهما الثلثاف في آية الكبللة، وكذا األختين ألب ميراثهما كميراث الثبلث، واألخوين ألـ 
 ميراثهما الثلث كميراث ما زاد عليهما.

ر( إلى ذلك، وكذلك الزوجة فأكثر والجدة فصاعداً ميراث كل واحدة منهن  وأشار في )المنا
كميراث ما زاد عليها، فكاف ذلك دليبلً على أف حكم االثنين من األخوة حكم الثبلثة في 

 حجب األـ ال حكم ما دونهما، وىو الواحد في عدـ حجب األـ.
قد بين اهلل تعالى في آية الكبللة ويؤيد ذلك ما ثبت أف حكم الثلث والثلثين متعلق بالجمع، و 

بجعل الثلثين ألختين، وبجعل الثلث ألكثر من واحد من ولد األـ، واستوى في كل ذلك 
االثناف فأكثر، فكذلك حجب األـ من الثلث إلى السدس لعدـ الفارؽ، وأشار إلى ذلك في 

 )البحر(.
رض بمجرد التعدد كاإلبنتين قاؿ في )المنار(: إف ىذا من قياس الداللة، وىو أنو يتعين الف

 واإلثنين من ولد األـ، ثم تستوي التثنية والجمع بعد ذاؾ. انتهى.
ولما ثبت باالستقراء التاـ، أف كل حكم ثبت للجماعة دوف الواحد اشترؾ فيو من فوؽ الواحد 

 فأكثر كفرائض الثلث والثلثين.
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لفظ األخوة لغًة ويتناولهما اتفاقاً، واألصل في  واحتجوا ػ أيضاً ػ بأف لفظ األخوين يطلق عليهما
 اإلطبلؽ الحقيقة.

وقد جاء في القرآف في ذلك قولو تعالى: }َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديَػُهَما {]المائدة: 
ى َداُوَد فَػَفزَِع [ ولكل واحد منهما يدين، وقولو تعالى: }ِإْذ َتَسوَّرُوا اْلِمْحَراَب ، ِإْذ َدَخُلوا َعلَ 38

ُهْم قَاُلوا الَ َتَخْف َخْصَماِف{... إلى قولو تعالى: }ِإفَّ َىَذا َأِخي..{ ]ص:   [ اآلية.23-21ِمنػْ
[ وىما يوسف وأخوه المحتبس 83وقولو تعالى: }َعَسى اللَُّو َأْف يَْأتَِيِني ِبِهْم َجِميًعا { ]يوسف: 

ْخَوًة رَِجاالً َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَػيَػْيِن{ ]النساء: في الصاع، وقولو تعالى: }َوِإْف َكانُوا أِ 



[ فلو كاف أخاً وأختاً كاف حكم اآلية جارياً فيهما، ألف اآلية تتناولهما كما تتناوؿ ما 176
 فوقهما حقيقة.

[ إلى 78اِىِديَن {]األنبياء:و قولو تعالى: }َوَداُوَد َوُسَلْيَماَف ..{ إلى قولو: }وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم شَ 
غير ذلك من آي القرآف، وألف االثنين إلى الثبلثة في حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد، 

ألف لفظ الجمع موجود فيها، نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدوا، كل ذلك جائز في االثنين 
لفظ أقرب إلى الثبلثة منهما والثبلثة، وال يجوز مثلو في الواحد، فلما كاف االثنين في حكم ال

 إلى الواحد وجب إلحاقهما بالثبلثة دوف واحد.
ويؤيد ذلك ما أخرجو البخاري تعليقاً بلفظ: ))اإلثناف فما فوقهما جماعة (( فصرح بإطبلؽ 

 لفظ )الجمع( عليهما؛ ألف الجمع مشتق من الجماعة.
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حافظ ابن حجر في )التلخيص( ونسبو إلى وأخرجو البيهقي، والعقيلي، وابن السكن، وذكره ال
ابن ماجة، والحاكم في حديث أبي موسى األشعري، وفيو الربيع بن زيد، وىو ضعيف، وأبوه 

 مجهوؿ.
ورواه البيهقي من حديث أنس، وقاؿ: ىو أضعف من حديث أبي موسى، والدار قطني من 

متروؾ، وابن عدي، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، وفيو عثماف الوابصي وىو 
 وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير، وإسناده واٍه.

ويشهد لما ذكرنا في ىذه الحجة من تناوؿ صيغة الجمع لبلثنين حقيقية وأنها أقل الجمع لغًة، 
 ما ذكره الزمخشري في )الكشاؼ( في تفسير اآلية، وكبلمو في اللغة حجة.

 األخوة األخوين، والجمع خبلؼ التثنية((؟قولو: ))فإف قلت: فكيف صح أف يتناوؿ 
قلت: األخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 

 الكمية، وىي موضع الداللة على الجمع المطلق، فدؿ باألخوة عليو ػ انتهى.
وأنها أقل الجمع، قاؿ  أي على األخوين، فصح إطبلؽ بنية الجمع على االثنين حقيقة اتفاقاً،

في )االنتصاؼ(: ولقد أحسن في ىذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاؽ األصوليين، ويريد 
 متلقى في تغاير وصفي الجمع والتثنية، إذ الجمع يتناوؿ االثنين ويتناوؿ أزيد منهما ولك ىذا.

كل تثنية جمع، وليس  وأما التثنية فقاصرة على االثنين فبينهما على ىذا العمـو والخصوص، ف
 كل جمع تثنية ػ انتهى.

وىذه األدلة تشد بعضها بعضاً، ومجموع ما يستفاد منها أف مدلوؿ الجمع لغة ىو االثناف 



حقيقة، ومدار كبلـ الزمخشري أف أقل الجمع اثناف، قاؿ في )المنار(: إال أف األظهر أف ذلك 
 مجاز ال يصار إليو عند تعذر الحقيقة.
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[ وأقل 11تج اآلخروف بظاىر قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِِّو السُُّدُس {]النساء:واح
 مدلوؿ الجمع الحقيقي ثبلثة.

ومن حججهم: التبادر، بمعنى أنو يسبق إلى الفهم عند إطبلؽ ىذه الصيغة على الثبلثة ببل 
قل الجمع، وألنو لم يوضع لبلثنين على قرينة، وذلك دليل على أنها حقيقة في الثبلثة، وأنها أ

 سبيل الحقيقة وال للواحد، أنا نعلم أنو ال يفهم من قولو تعالى: }رَِجاٌؿ{ إال ثبلثة فصاعداً.
علمنا ذلك في حاؿ أىل اللغة ونقل أئمتها، ونعلم أيضاً صحة قولنا: ))رجاؿ ثبلثة(( وأنو 

 م يصح في لغتهم بوجو من الوجوه.مستقيم على اللساف العربي، ال رجاؿ اثنين، فإنو ل
وأجاب ابن حـز عن حجج األولين: بأف بنية التثنية في اللغة العربية التي خاطبنا اهلل بها على 
لساف نبيو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ غير بنية الجمع بالثبلثة فصاعدًا، فبل يجوز ألحد أف 

 يقوؿ الرجبلف قاموا، وال المرأتاف قمن.
جة في اآلية األولى، ألف لكل واحد منهما يداف، والواجب قطعهما مرة ثانية، وال قاؿ: وال ح

حجة في اآلية الثانية، ألنو ال نكرة في دخولهما ومعهما غيرىما، واآلية الثالثة حجة عليهم ال 
لهم، ألنهم كانوا ثبلثة يوسف وأخويو المحتبس في الصاع وكبيرىم الذي قاؿ: }فَػَلْن َأبْػَرَح 

[ وقد اتفقوا أف من أقر آلخر بدراىم أنو يقضي عليو 80َض َحتَّى يَْأَذَف ِلي َأِبي { ]يوسف: اأَلرْ 
 بثبلثة ال بدرىمين.
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قاؿ: وأما االستدالؿ بآية العصبة ففي غاية الفساد، ألف اهلل تعالى قاؿ: }َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ 
ْيِن { ]النساء:  ن النص في حكم األخ واألخت فقط، فإف وجدنا [ وىذا جلٌي م176األُنثَػيػَ

 مثل ذلك في حجب األـ فهو قولو، وإال فهو مبطل مدعي ببل برىاف ػ انتهى.
واآلية الرابعة مجاز ال حقيقة، قاؿ اإلماـ المهدي: ولعلو عبر عنهما وعمن حضرىما وإسناد 

 الحكم إليهما مجاز ألجل من حضرىما.
ماعة (( في انعقاد صبلة الجماعة، وال نزاع في ذلك؛ ألف  وحديث: ))االثنين فما فوقهما ج



كبلمو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يحمل على تعليم الحكم دوف االسم اللغوي، ألنو صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم بعث لتعليم األحكاـ دوف اللغة.

: وحديث عثماف على ابن عباس يدؿ على أنو لو كاف في ذلك سنة من رسوؿ اهلل  قاؿ ابن حـز
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعارض بها ابن عباس، بل تعلق بأمر كاف قبلو توارثو الناس، ومضى 

في ))األمصار(( ورأى ذلك حجة وابن عباس لم يره حجة، والرجوع إليو عند التنازع ىو القرآف 
ة والسنة ونصهما يشهد بصحة قوؿ ابن عباس، وال يقاؿ: إنو لو كاف عند عثماف حجة من اللغ

 لعارض بها ابن عباس، ألنهما في اللغة حجة، ومن فصحاء العرب.
أجاب األولوف: بأف قولو تعالى: }ِمْن ِخبَلٍؼ{ يأبى قوؿ ابن حـز لو عادا مرة ثانية، وألف المرة 
الثانية خبلؼ ظاىر اآلية، والسنة لم تأت في السارؽ بذلك لو عاد وجب قطع رجلو اليسرى، 

 ٍؼ{.لقولو تعالى: }ِمْن ِخبلَ 
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ولما تقدـ للمؤلف في السرقة، ولما ذكرناه في المحارب، وال نزاع في أنو ال نكرة في دخولهما 
ومعهما غيرىما، وال فيما قالو اإلماـ المهدي في اآلية الرابعة، ولكن أين الدليل على ذلك 

 واألصل عدمو.
م يقصد غير يوسف وأخيو المحتبس وفي اآلية الثالثة خبلؼ الظاىر، ألف يعقوب عليو السبلـ ل

في الصواع، ألف حبس اآلخر جدد الحزف ليعقوب، لداللة قوؿ يعقوب: بعد ذلك قولو تعالى: 
ُهْم َوقَاَؿ يَاَأَسَفى َعَلى يُوُسَف ..{]يوسف:  [ اآلية.. إلى قولو: }يَابَِنيَّ اْذَىُبوا 84}َوتَػَولَّى َعنػْ

[ وأما أكبر أوالده فهو في حبس نفسو، لداللة 87{ ]يوسف: فَػَتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِو 
[ فبل حاجة في رجوعو إلى قولو: }َعَسى اللَُّو َأْف 80قولو: }َحتَّى يَْأَذَف ِلي َأِبي { ]يوسف: 

 [.83يَْأتَِيِني ِبِهْم َجِميًعا { ]يوسف: 
لواحد: بأنو ما وجب وأجاب ابن حـز أيضاً في حجة األولين فيما يتغير فيو الحكم فيما بعد ا

ىذا قط كما قالوا، ألنو حكم منك ال من اهلل، وكلما قاؿ اهلل تعالى فحق وكلما قلتو أنت مما 
لم يقلو عز وجل فكذب وباطل، فهات برىاف على صحة تشبيهك ىذا وإال فهو باطل وباهلل 

 التوفيق.
للميت، أو بأف يكوف  وقد وجب لؤلـ بنص القرآف الثلث ولم يحطها اهلل إلى السدس إال بولد

لو أخوة فبل يجوز منعها مما أوجبو اهلل لها إال بيقين من سنة واردة وال سنة في ذلك وال إجماع 
 وباهلل التوفيق.
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َورََد بأنو قد ورد ذلك عن علي وكبلمو قسم من السنة فهو حجة، ولعل ابن حـز لو بلغو ذلك 
وجبو اهلل لها، ويؤيد ذلك ما تقدـ عن عمر بن لقاؿ بو، والسدس لها محجوبة ىو الذي أ

الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد اهلل بن مسعود وعثماف، والزمخشري وغيرىم، وأف المراد من 
 لفظ األخوة في اآلية اإلثناف من األخوة، وكبلمهم في اللغة حجة.

ما قرر في وأما قولهم: ))ال رجاؿ اثنين(( فهو وصف، والوصف يتبع األلفاظ ال المعاني ك
 محلو.

واحتج ابن الحاجب على صحة إطبلقو على االثنين مجاز قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة { 
[ والمراد إخواف، وإال كاف رد األـ من الثلث إلى السدس باألخوين على خبلؼ 11]النساء: 

 النص ػ انتهى.
 ورد بأف األصل في اإلطبلؽ الحقيقة.

اآلية لم تنف حجب االثنين، لما تقدـ أف االثنين كالثبلثة ػ أي كاؼ في وأجاب األولوف: بأف 
منعها عن الثلث إلى السدس جريا على قياس قولو تعالى: }فَِإْف ُكنَّ ِنَساًء فَػْوَؽ اثْػَنتَػْيِن { 

[ وإال فمدلوؿ الجمع لغة يطلق على االثنين، ورد بأنو مجاز ال حقيقة، إذ لو كاف 11]النساء: 
بادر إلى أفهاـ أىل اللغة، فكاف ال ينكره ابن عباس على عثماف وال يعدؿ عثماف إلى حقيقة لت

التأويل، لكن المجاز مع القرينة والبياف جائز باإلجماع، وىما من أىل اللغة ومن فصحاء 
 العرب.

وذلك فيما رواه ابن خزيمة والبيهقي، وأبي عبد اهلل، والحاكم، وقاؿ: صحيح اإلسناد، عن ابن 
س: أنو دخل على عثماف.. إلى آخر ما سلف ذكره، فثبت أنو مجاز، لتبادر غيره ال حقيقة، عبا

 وىو معنى استعماؿ صيغة الجمع في االثنين مجازًا على المختار، وقيل: إنو غير جائز.
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وأجيب بالمعارضة بما أخرجو الحاكم في )المستدرؾ( عن زيد بن ثابت وصححو، وقاؿ: ىو 
 الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذىبي.على شرط 

وأخرجو البيهقي في )سننو( أف زيد بن ثابت لما أنكر عليو ابن عباس حجبها باألخوين، قاؿ: 
إف العرب تسمي األخوين أخوة، روى نحوه من عمر، والظاىر من ذلك الحقيقة، واستعماؿ 

كبلـ عثماف ما يدؿ على القرينة مع البياف لقصر الحقيقة على بعض مدلوىا جائز، وليس في  



عدـ الحجة، ألنو إنما استند إلى العمل لقطع ما احتج بو ابن عباس بقولو: ))واألخواف ليس في 
 لساف قومك((.

وقد صححو الحاكم، ورد بأف في إسناده شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفو النسائي وغيره، 
أصلي ابن عباس قريباً ىذا وما  ففي تصحيح الحاكم لو نظر، وتقدـ ذكر المسألة الناقضة ألحد

ذكرنا آنفاً من اعتبار المحقق الجبلؿ في األخوة لحجب األـ إلى السدس، كونهم ألبوين إلى 
آخره ىو لما قاؿ: إف فرضها مع وجود األخوة الوارثين ىو السدس كما يأتي، لكن ال يحجبها 

طلق إلى الفرد الكامل، وألف عن الثلث إال األخوة ألبوين، لما قدمنا من أف اإلجماع صرؼ الم
بني العبلت إذا سقطوا باألعياف فسقوط األخياؼ بهم أولى، ومنو عرؼ أف الحجب واإلسقاط 

 إنما ىو لؤلعياف فقط.
 فإف قيل: فليقس غير األعياف عليهم في حجب األـ عن الثلث؟

نو، مع أف قلنا: قياس إلثبات ما نعيتهم وىو قياس في األسباب، وقد حققنا في األصوؿ بطبل
 اجتماع النسبين فارؽ ال يمكن أف يقـو دليل على إلغائو ػ انتهى.
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ورده في )المنحة( بلفظ: أطلق اهلل لفظ األخوة في اآلية عن ىذا القيد وجدناه يطلق في القرآف 
[ 5]يوسف:األخوة على األخوة من أحد األبوين قاؿ تعالى: }الَ تَػْقُصْص رُْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك {

 [ وىم من أبيو ال غير.58وقاؿ تعالى: }َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف {]يوسف:
[ 12وجاء ذلك في األـ: }َوِإْف َكاَف رَُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة َأْو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت{]النساء:

 واتفقوا على أف المراد من األـ وبو قرئ.
ػ أي سواء كن من الطرفين أو من أحدىما ػ اتفاقاً، ففي  وجاء في األعم من ذلك وبنات األخ

 النفس توقف على ما جـز بو الشارح من التقييد باألبوين ػ انتهى.
واعتبر الجبلؿ في األخوة المشترط انتفائهم لحجب األـ: ىم الذين لم يسقطوا، إذ لو كانوا 

ذ لو لم يرث الميت غير ساقطين بوجود األب كاف وجودىم كعدمهم فتأخذ الثلث مع األب، إ
 [.11أبويو، وقد قاؿ تعالى: }فَِإْف َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث { ]النساء: 

والعقل يقضي بأف اإلسقاط إنما كاف ألولوية المسقط ػ بالكسرػ وبأف الحجب إنما كاف لغرض 
. إلى أف قاؿ: على أنها إذا أخذت الثلث مع التشارؾ والساقط ال يسقط غيره وال يحجبو.

األب وىو يسقط األخوة فأحرى أف تأخذه معهم، لكن النص لما منع القياس وجب أف يبقى 
النص على مدلولو الحقيقي أعني الثبلثة، كما قاؿ ابن عباس: وعلى الفرد الكامل منو.. إلى أف 



منع ىذا القياس، وىو أولوية أخذىا  قاؿ: بأف النص على أف لؤلـ السدس مع األخوة الوارثين
 للثلث معهم ػ انتهى.
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ورد بأف ذلك اختياره لنفسو فليس لو أف يحتج بو على غيره، قاؿ في )المنحة(: ولم يتضح 
 وجو األولوية ػ انتهى.

وعلى ىذا فكبلـ الجبلؿ اشتمل على تضعيف كبلـ الجمهور بالقياس بأف حكم االثنين حكم 
في حجب األـ كحكم اإلبنتين واألختين حكم ما فوقهما في أخذ الثلثين بما ذكره ما فوقهما 
 من النص.

وأجيب بأف سياؽ اآلية لبياف الحاجب لؤلـ، وبياف فريضتها المحجوبة من دوف تعرض لميراث 
الحاجب وعدمو، وصرح الزمخشري في تفسير اآلية بأف األخوة يحجبوف األـ عن الثلث وإف 

 ف، فيكوف لها السدس ولؤلب خمسة أسداس ػ انتهى.كانوا ال يرثو 
وقد ذىب إلى أف األخوة ألـ ال يحجبوف األـ، الناصر، واإلمامية، قاؿ في )البحر(: وحجتهم 

 أف وجودىم مع من أسقطهم كالعدـ، وسيأتي تماـ الكبلـ آخر الباب ػ إف شاء اهلل ػ.
عدد الحاجب منهم كما عرفت  وأبى ذلك إجماع الصحابة فمن بعدىم، وإنما اختلفوا في

وقياساً ألوالدىا من الرجل الواحد على أوالدىم، فكما أف أوالدىم على الخبلؼ بينهم في 
عدد الحاجب منهم يحجبونها من الثلث إلى السدس في تركة آبائهم، فكذلك يحجبها أوالدىا 

أوالد األخوة  في تركة أخوتهم ))بجامع(( اشتراط الحالتين في كل من األصلين، وال كذلك
مطلقاً، وال أخوة أوالدىا من غيرىا أو غير أبيهم، لعدـ الجامع، وتعدـ حجج ىذه األقواؿ، 

وبياف المختار منها مستوفى في حديث: ))ال يرث أخ ألـ ..(( الخ، فخذ من ىنالك ترشد ػ إف 
 شاء اهلل ػ.
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ألة األخوة ألـ في السدس )تنبيو( يتعلق ببعض صور عمـو إطبلؽ ىذه المسألة وىي مس
المحجوب عنو األـ مع وجود األـ: اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور جعلوه لؤلب، وابن 

عباس جعلو لؤلخوة ألـ وال يسقطهم األب، لما أخرجو البيهقي من طريق ابن عباس في أبوين 
 وأخوة ألـ، قاؿ: إنما حجب األخوة ألـ من الثلث ليكوف لهم السدس.



يهقي أيضاً قاؿ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمير، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد وأخرج الب
بن نصر، ثنا إسحاؽ ومحمد بن يحيى، قاال: ثنا عبد الرزاؽ، أنا معمر، عن ابن طاووس، عن 
أبيو، قاؿ: قاؿ ابن عباس في السدس الذي حجب األخوة ألـ ىو لؤلخوة، وال يكوف لؤلب، 

 ـ ليكوف لؤلخوة.إنما نقصتو األ
قاؿ ابن طاووس: وبلغني أف النبي ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ أعطاىم السدس، فلقيت بعض 

 أوالد ذلك الرجل الذي أعطى إخوتو السدس، فقاؿ: بلغنا أنها كانت وصية لهم .
وروى عبد الرزاؽ، والبيهقي في )سننو( وابن جرير، عن ابن عباس، قاؿ: السدس الذي حجبتو 

 خوة ألـ لهم، إنما حجبوا أمهم عنو ليكوف لهم دوف أمهم.األ
وأخرج معمر، عن ابن طاووس، عن أبيو، عن ابن عباس، إذا ترؾ أبوين وثبلثة أخوة ألـ فلؤلـ 

 السدس، ولؤلخوة ألـ السدس الذي حجبوا األـ عنو، وما بقي لؤلب.
م خاصة، وإف كانوا من قبل وروي عنو أنو قاؿ: إذا كاف األخوة ألـ من ِقبل األـ فالسدس له

 األب واألـ أو من قبل األب لم يكن لهم شيء، وكاف ما بعد السدس لؤلب.
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وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤِلُمِِّو السُُّدسُ  { 
ولكنهم حجبوا األـ عن الثلث ػ  [ وما بقي فلؤلب وليس لؤلخوة من األب شيء،11]النساء: 

 انتهى.
قلت: ولم أقف على وجو الفرؽ، ويمكن أف يكوف ىو ما يروى عن أىل العلم أف األخوة 

 لؤلبوين أو ألب يلي آباءىم نكاحهم ونفقتهم عليو دوف األخوة ألـ فهم أجانب لؤلب.
ا كانت وصية لهم ولعل حجة ابن عباس ما ذكره ابن طاووس ببلغاً، وتقدـ عن ابن طاووس أنه

ال ميراثاً، وأنهم مثل األخوة ألبوين أو ألب مع األب أنو ال شيء لهم لسقوطهم باألب، وىو 
 الذي اختاره الجمهور سلفاً وخلفاً.

وقد سبق الكبلـ على ذلك في حديث: ))ال يرث أخ ألـ مع ولد وال والد(( وإال فقد ذكر ابن 
 ت اإلجماع.حـز أف المشهور عن ابن عباس خبلفها، فثب

ىذا، ودؿ مفهـو كبلـ )المجموع( بقولو: ))وكاف يحجب األـ باألخوين((: أف األـ ال تحجب 
باألختين وال بأخ وأخت، وىو صريح كبلـ )المجموع( بقولو: ))وال يحجبها باألختين(( دؿ 

 على أف األختين ال تحجب األـ من الثلث إلى السدس.
حابة والتابعين فمن بعدىم، وذكره في )المنهاج الجلي( وبو قاؿ ابن عباس، ومعاذ، وأكثر الص



 وظاىر إطبلؽ ىذه المسألة العمـو ػ أي سواء كانتا ألبوين أو ألحدىما أو مختلفتين ػ.
والوجو في ذلك: أف اإلناث الخلص ال يدخلن في اسم األخوة لغة، وألف مفرد ىذا الجمع 

ناث، فبل يدخلن في ذلك إال تغليباً، وتثنيتو وصيغة جمعو موجبات حقيقة للذكور دوف اإل
 والتغليب مجاز ومعو فبل بد من القرينة الصارفة لو عن الحقيقة.
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وقاؿ بعض العلماء: يدخلن حقيقة، وذلك في مثل المسلمين، ذكره األمير في )المنحة( 
 وسيأتي.

ي، وابن مسعود، وذىب الجمهور من الصحابة فمن بعدىم، ونسبو في )الجامع الكافي( إلى عل
وزيد بن ثابت، وىو قوؿ الهادوية وغيرىم، ومن المتأخرين المحقق الشوكاني، قاؿ: وأجمعوا 

أيضاً على أف األختين فصاعداً كاألخوين في حجب األـ، ورجح للمذىب إلى حجبها باألختين 
 من الثلث إلى السدس.

الباري( وذكره العصيفري في ذكره في )البحر( و)المنهاج الجلي( و)الجامع الكافي( و)فتح 
 سائر مؤلفاتو، وغيره من علماء الفرائض، سواء كانتا ألبوين أو ألحدىما أو مختلفتين.

واحتجوا بما في لفظ )الجامع الكافي( قاؿ محمد: وكاف علي، وعبد اهلل بن مسعود، وزيد بن 
 ثابت، يحجبوف األـ من الثلث إلى السدس باالثنين من األخوة أو األختين.

وظاىر ذلك عنهم، سواء كانت األختاف ألبوين أو ألحدىما، أو مختلفتين وفي )المنهاج 
 الجلي( نسبو إلى علي.

وذكره الخالدي في رواية عن علي ػ عليو السبلـ ػ ومن حججهم: أف لفظ األخوة اسم مشترؾ 
 يجوز إيقاعو على الذكرين فأكثر، وعلى األثنيين فصاعداً.

( أف األخوة يقع على الذكور واإلناث، وذكر الرازي في )أحكاـ وذكر في )نفسير البياف
القرآف(: إف اسم األخوة قد يقع على األختين، فصح حجبهن لؤلـ، ولما أخرجو ابن أبي حاتم 

من طريق سعيد بن جبير في قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة{ أخواف أو أختاف أو أخ وأخت 
ما بقي فلؤلب، وليس لؤلخوة مع األب شيء، ولكنهم حجبوا األـ في }َفؤلُمِِّو السُُّدُس{ و 

 الثلث.
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وتقدـ ذكره نقبلً من حاشية الجمل، قاؿ: وىذا دليل خستهم، وتقدـ أف عند ابن عباس أف 
الست األخوات يحجبنها، وظاىر كبلمو سواء كن ألبوين أو ألحدىما أو مختلفات، والوجو في 

 نتين منهن منزلة أخ ذكر.ذلك أنو نزؿ كل اث
وأجاب في )البحر( على األولين عن حجة الجمهور: بأف الرواية عن أمير المؤمنين علي بلفظ: 

 ))وكاف يحجب األـ باألختين(( وليست بمشهورة، ثم قاؿ: سلمنا فمذىب لو ػ انتهى.
خواف فهي وعن الحجة الثانية قاؿ في )المنهاج الجلي(: إف قيل: إف اآلية كما تناولت األ

 تتناوؿ األختين؟
 قلت: ال نظر مع ما ورد عمن ىو مع الحق والحق معو ػ انتهى.

قلت: وكبلـ صاحب )البياف(، والرازي، وابن جبير، محموؿ على المجاز وىو جائز مع القرينة، 
ومحل النزاع الحقيقة، وليس في كبلمهم ذلك، بل ولو فيو ذلك فليس بحجة، إال إذ استند إلى 

 لغة، وأين ذلك؟!نص، أو 
سلمنا محموؿ ذلك فيما كاف صيغة كما تقدـ، ذكره صاحب ))المنحة(( وفيها وسيأتي بلفظ: 

فبل يقل أحد تطلق صيغة الذكور على اإلناث منفردات، وأنو يقاؿ أخوة لئلناث ليس معهن ذكر 
 ػ انتهى.

ذلك للـز أنو ال وال يمكن القياس ىنا على الشهادة في جعل المرأتين كالرجل، إذ لو قيل ب
 يحجب األـ إال أربع أخوات، أو كاف مع األختين ذكر.

وقد عرفت ما تقدـ في لفظ )المجموع( وما سيأتي في قولو: وكاف ال يحجب باألخوات إال أف 
يكوف معهن ذكر، أف األختين ال يحجبن األـ ولو كاف معهن أخ وكذا لو كن أكثر من األختين 

ـ على ذلك قريباً ػ إف شاء اهلل. الحق أف مسألة األختين مع مع عدـ أخ لهن، وسيأتي الكبل
 األخ مسكوت عنها عند اإلماـ فينظر!
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وقولو: ))وكاف ال يحجبها بأخ وأخت(( ىكذا في )نسخ المجموع( وفي )المنهاج الجلي( وفي 
تحجب من  )البحر( وذكره الخالدي في رواية عنو ػ عليو السبلـ ػ وىو يدؿ على أف األـ ال

الثلث إلى السدس بأخ وأخت، وظاىره سواء اتفق نسبهما أـ اختلف، وبو قاؿ جماعة من 
 السلف والخلف.

واحتجوا بلفظ )المجموع( ولعل ذكر ذلك لدفع ما يتوىم من ثبوت حجب األـ باألخوين 
وعدمو باألختين أنها تحجب بأخ وأخت، وإطبلؽ األخوين عليهما بصيغة المثنى من باب 



غليب أولى من إطبلقو على لفظ األخوات اآلتي، وذىب الجمهور إلى حجب األـ بهما اتفق الت
 نسبهما أـ ال.

واحتجوا بما في )الخالدي( من الرواية ببلغاً عن علي ػ عليو السبلـ ػ أنو كاف يحجب األـ 
 بالذكر واألنثى، فإف صحت ىذه الرواية فهي حجة الجمهور، وإف األـ تحجب باألخ واألخت

 سواء اتفق نسبهما أـ أختلف.
واحتجوا ػ أيضاً ػ بما تقدـ فيما أخرجو ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، وفيو: ))أو أخ أو 

 أخت فؤلمو السدس((.
[ تتناوؿ 176ومن حججهم ػ أيضاً ػ قولو تعالى: }َوِإْف َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاالً َوِنَساًء ..{]النساء:

ا فوقهما، فهكذا في قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِِّو السُُّدُس األخ واألخت كما تتناوؿ م
 [.11{]النساء:

وأجيب: بأف رواية )المجموع( ىي المشهورة واالحتجاج باآلية، قاؿ ابن حـز في غاية الفساد؛ 
ْيِن {]النساء: جلي من النص في حكم [ وىذا 11ألف اهلل تعالى قاؿ: }لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَػيػَ

األخ واألخت تعصيباً، فإف وجدنا مثل ذلك في حجب األـ فهو قولو، وإال فهي دعوى ببل 
 برىاف ػ انتهى.

(1/459) 

 

وإطبلؽ لفظ )األخوين( عليهما من باب التغليب مجاز يلزمهم استعماؿ لفظ األخوة في 
 فيما بعد ىذا. الحقيقة والمجاز، وتقدـ الكبلـ في ذلك، وسيأتي تماـ الكبلـ

وقولو: ))وكاف ال يحجب باألخوات إال أف يكوف معهن ذكر(( وىكذا ذكره في )المنهاج 
الجلي( وىو يدؿ على أف األخوات إذا زدف على االثنتين ال يحجبن األـ من الثلث إلى 

 السدس إال مع أخ.
ين، ومن المتأخرين وظاىره ما تقدـ من اإلطبلؽ، وبو قاؿ معاذ وطائفة معو من الصحابة والتابع

المحقق الجبلؿ قاؿ: ألف األخوة في قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِِّو السُُّدُس { ]النساء: 
 [ صيغة جمع مذكر ال تطلق على اإلناث، إال إذا كاف معهن ذكر تغليباً.11

لحقيقة والمجاز، فإذا قاؿ في )المنحة(: أقوؿ: التغليب مجاز فيلـز استعماؿ لفظ األخوة في ا
قاـ اإلجماع على أف اإلناث تحجب مع الذكر فذاؾ.. إلى أف قاؿ: إال عند بعض المتأخرين 

ممن ال يرى دخوؿ اإلناث في خطاب الذكور فقاؿ: ال تنقص األـ باألخوات إال أف يكوف 
 معهن ذكر، وحينئذ ذكر لتغليب العرب للذكر على المؤنث.



فإف في األصوؿ أنو ال تدخل اإلناث في صيغو الذكور على  قاؿ: في كبلمو وىٌم عجيب،
اإلناث إال تغليباً مجازًا، وقاؿ بعضهم: يدخلن حقيقة، وذلك مثل المسلمين، وال يقوؿ أحد 

تطلق صيغة الذكور على اإلناث منفردات، وأنو يقاؿ: أخوة لئلناث ليس معهن ذكر كما يفيده  
 اب سؤاؿ ػ انتهى.كبلمو، وقد بسطناه في مسألة مستقلة جو 
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وقد بحثت عنها فلم أجدىا، والبحث جار، وعسى اهلل أف توجد إف شاء اهلل، إذا عرفت ىذا 
فاعلم أنو ال خبلؼ بين العلماء إال ما شذ، أف األـ ال ترد إلى السدس بأخ واحد وال أخت 

. واحدة وال في أنها ترد إلى السدس بثبلثة من األخوة الذكور، ذكره ابن  حـز
ال يقاؿ: إنو ذكر في )البحر( وعن علي عليو السبلـ: يحجبها األخ أو األخت لما قاؿ في 
)المنار(: الظاىر أف في ذلك الكبلـ خلل، إما في نسختنا، وإما في أصل الكبلـ، إذ كيف 

يجعل األخت الواحدة تحجب دوف األختين، ولعل عنو روايتاف اعتبر في أحدىما جنس 
الواحد والواحدة، ونظر في األخرى إلى لفظ األخوة فاعتبر التذكير، ويدؿ األخوة، فحجب ب

 على ىذا قوؿ المصنف: فاألولى أنهما كاألخوين فليحقق ػ انتهى.
وأما ما ذكره المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( بلفظ: وأما جعل حقيقة الجمع الثبلث فصاعداً 

وة، ألف الصيغة لما خرجت عن حقيقتها ظهر ثم يحجبها باآليتين أف يحجبها بالواحد من األخ
أف المراد من الجمع الجنس، ألنو محتمل لو وللمقدار، فلما سقط اعتبار المقدار ظهر أف 

المراد بالجمع الجنس، وىو موجود في الواحد، وإطبلقو عليو صحيح، كما يقاؿ: فبلف يركب 
ئل لكاف ىذا دليلو، ثم ضعف بما الخيل وإف لم يركب إال واحدًا، فلو قاؿ لحجبها بالواحد قا

 ضعف بو الجمهور المذكور آنفاً ػ انتهى.
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فقد رد بما تقدـ ذكره عن )المنحة( قاؿ: والمراد باحتمالو للجنس إذا دخلتو البلـ، كما في 
المثاؿ الذي ذكره والمقدار ثبلثة فصاعدًا، فلم يظهر وجو اإللزاـ لمن ىو، وألف من جعل 

الثبلثة فصاعداً ال يتأتى منو المقاؿ، يحجبها باالثنين، فإف تأتى منو ذلك فجاز  حقيقة الجمع
 بشرط القرينة ػ انتهى.

وقد ذىب الجويني وأتباعو إلى حجب األـ إلى السدس باألخ محتجاً بصدؽ صيغة الجمع في 



[ والمراد 35يٍَّة { ]النمل: واحد لصحة استعمالها فيو نحو قولو تعالى: }َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهدِ 
[ 35بو واحد، وىو سليماف عليو السبلـ، وقولو تعالى: }فَػَناِظَرٌة ِبَم يَػْرِجُع اْلُمْرَسُلوَف{ ]النمل: 

َبْت قَػْوـُ نُوٍح 37والرسوؿ واحد بدليل قولو: }اْرِجْع ِإلَْيِهْم { ]النمل:  [ وقولو تعالى: }َكذَّ
[ فإف المراد واحد ىو 59وفي قـو عاد: }َوَعَصْوا ُرُسَلُو {]ىود: [105اْلُمْرَسِليَن { ]الشعراء: 

نوح، وفيما بعدىا ىود عليهما السبلـ كما ىو ظاىر كبلـ المفسرين، ونحو قوؿ القائل لزوجتو 
لما رآىا تتصدى لناظر لها أتتبرجين لرجاؿ فيمن برزت لواحد، الستواء الواحد والجمع في 

 حرمة التبرج.
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يب بجواز إطبلؽ الجمع الواحد في حق المعظم نفسو أو المستحق للتعظيم، كما في وأج
سليماف على جهة المجاز، وكذا في حق رسوؿ سليماف، وبما ثبت في حق قـو نوح وىود أف 
من كذب رسولو فقد كذب جميع الرسل، فالجمع على بابو، وفي قوؿ الرجل المرأتو مجاز، 

الواحد والجمع، وبما تقدـ في عدـ صحة االحتجاج بذلك في بدليل أف األنفة يستوي فيها 
 ، حجب األـ، لمخالفتو لغة العرب، وصيغة لفظ األخوة واإلجماع السالف ذكره عن ابن حـز
وإنما الخبلؼ في رد األـ من الثلث إلى السدس باالثنين من األخوة ذكرين أو أنثيين أو ذكر 

 وأنثى كيف كانا.
ذه المسألة بفروعها، وما ورد في كل ذلك من اآلثار عن الصحابة وقد عرفت ما ذكرنا في ى

 قوالً وفعبلً فمن بعدىم.
واعلم أف مدار النزاع بينهم في لفظة األخوة لغة وشرعاً المذكور في اآلية ىل صيغتو صيغة 

جمع كما ذىب إلى ذلك ابن عباس ومن تابعو؟ وفي أف أقل الجمع ثبلثة أـ أقل على الخبلؼ 
 اآلتي؟

يفيد معنى الجمعية المطلقة فيطلق على االثنين مطلقاً فما فوقهما، كما ذىب الزمخشري إلى و 
ذلك، وصح ذلك وثبت قوالً وفعبًل عن أمير المؤمنين على، وعمر، وعثماف وزيد بن ثابت، 

 وابن مسعود، ومن تابعهم.
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هلل عليو وآلو وسلم، وإذا وقد عرفت أف المرجع عند االختبلؼ كتاب اهلل وسنة رسولو صلى ا
نظرنا في كتاب اهلل فقد ذكر اهلل ىذه الصيغة في كتابو في غير موضع، وأطلقها على الذكور كما 

ىو كذلك في كتب اللغة، وذكر اهلل ىذه الصيغة في حجب األـ مطلقة، وبّين في آية كبللة 
[ شمولها للذكور 176..{ ]النساء:  الصيف بقولو تعالى: }َوِإْف َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاالً َوِنَساءً 

 واإلناث فتشمل تلك الصيغة المطلقة الذكور واإلناث كهذه.
وىي تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية، كما ذكره الزمخشري، وكبلمو حجة في اللغة، ألنو 

اإلماـ الذي ال يمارى في مثل ذلك، فتطلق على االثنين فما فوقهما، وصح ذلك وثبت عن 
المؤمنين علي قوالً وفعبًل، وكذا عن عمر، وعثماف، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وكلهم  أمير

من أىل اللساف وفصحاء العرب، لما ثبت واستقر أف المعهود في أدلة الكتاب والسنة إدراج 
 النساء في األحكاـ الواردة في شأف الرجاؿ.
نِّي الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى ولداللة قولو تعالى: }فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَبػُُّهْم أَ 

[ فهي مبينة لسبب انتظاـ النساء في سلك الرجاؿ في 195بَػْعُضُكْم ِمْن بَػْعٍض{ ]آؿ عمراف: 
األعماؿ وثوابها، وكذا في )األحكاـ( ألف كوف كل منهما من اآلخر لتشعبها من أصل واحد، 

ق الرجاؿ (( إال فيما خص الشارع الرجاؿ من األحكاـ، ولسنا بصدد ولحديث: ))النساء شقائ
ذلك، وبالقياس، على إناث النسب لحجب األبوين والزوجين كذكر النسب، فكذلك األخوات 

 يحجبن األـ كاألخوة.
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فثبت حجب األـ في الثلث إلى السدس باألخوين أو األختين فما فوؽ، وبأخ وأخت اتفق 
اختلفا، وللناظر نظره، وإال فلفظ األخوة ليس من المجموع الذي اختلف علماء نسبهما أـ 

األصوؿ في مدلولو على عدد معلـو حقيقة أو مجازًا، لداللة مؤلفاتهم الناطقة بأف اختبلفهم في 
 مثل رجاؿ ومسلمين وضربوا واضربوا، وأمثاؿ ذلك.

 وحاصل ما في ذلك عند علماء األصوؿ أربعة مذاىب:
 وىو المختار، أف ال يطلق إال على الثبلثة حقيقة، وأنها أقل الجمع. أحدىا:

 والثاني: يطلق على االثنين فما فوؽ حقيقة.
 والثالث: أف يطلق على االثنين والواحد حقيقة.

 والرابع: أف ال يطلق على الواحد واالثنين ال حقيقة وال مجازًا.
الحاجب في )المنتهى( و)شراحة العضد(  وليس لفظ األخوة من ذلك، وقد استوفى الكبلـ ابن



والحلي، واألصفهاني، ولفظ الجمع مما ال خبلؼ بينهم في إطبلقو على الثبلثة، كما في 
)المنهاج( لئلماـ المهدي والغاية وغيرىما، وكذا لفظ جمع يصح إطبلقو على االثنين والثبلثة 

سو، ألف الصيغة مشتركة، وللناظر فأكثر، ولعل مثلو لفظ األخوة، وكذا فعلنا، وعلى المعظم نف
 نظره ػ واهلل أعلم.
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 )تنبيهاف(:
األوؿ: ذكر اإلماـ عليو السبلـ في ىذه المسألة الحاجب األـ، ولم يذكر فريضتها منها إلى 

الفريضة المحجوبة إليها، وىو مذكور في منطوى الشواىد، وفيما سيأتي في )باب الجد( أف لها 
والسدس محجوبة باألخوة، وكل على أصلو فتحجب في الثلث إلى  الثلث غير محجوبة

 السدس، وىو المراد بذلك في حديث األصل.
وذكر في ىذه المسألة عدد الحاجب لها من األخوة الذكرين فأكثر واألخوات مع الذكر في 

 الحديث اآلتي، وفي )باب الجد( ذكر حجبها بالولد.
بالبنت، وتقدـ في حديث الزوج والزوجة مع أبوين  وفي الحديث الرابع في ىذا بياف حجبها

 بياف ميراث األـ، وىو السدس مع الزوج والربع مع الزوجة، ولم يذكر فيهما أي حاجب.
فتلخص أف لؤلـ بالنظر إلى الميراث مع الورثة ثبلث فرائض: الثلث، والسدس، والربع، في 

 ست حاالت ومع العوؿ، سيأتي.
 لتين:فالثلث تستحقو األـ في حا

أحدىما: مع األب من دوف حاجب وال أحد الزوجين، لقولو تعالى: }فَِإْف َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو 
 [ وال خبلؼ في ذلك.11َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث {]النساء:

الثانية: مع االنفراد عمن ذكرنا فلها الثلث، والباقي للعصبة كبني األخوة ألبوين أو ألحدىما 
وبنيهم أو األعماـ أو بنيهم على ما تقدـ في العصبة ومع األخ أو األخت مطلقاً واإلفراد عليها 

 إجماعاً، ونسبو في )البحر( إلى األكثر.
وقالت اإلمامية: إنها تسقط العصبة كاألب ورد بأف األب يسقط األخوة مطلقاً، وىي ال 

 هم حجة.تسقطهم إجماعاً، وإال فقد سبق خبلفهم اإلجماع وليس ل
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والسدس تستحقو في ثبلث حاالت، تقدمت اإلشارة إليها في السادس من فرائض السدس في 
 الحديث السادس من ىذا وبيانها:

 األولى: في مسألة زوج وأبوين السالف ذكرىا في الحديث الرابع من ىذا.
 ـ آنفاً.الثانية: مع األخوة وكل على أصلو في قدر عدد الحاجب منهم كما ما تقد

الثالثة: مع الولد وولد االبن ذكراً كاف أو أنثى وإف سفل، اآلتي ذكره في الحديث اآلتي، ومع 
 البنت فأكثر، وسيأتي في الحديث الرابع من ىذا ػ إف شاء اهلل تعالى ػ.

فعرفت مما ذكرنا بأف ما أجملو خبر المجموع من أف المراد حجبها من الثلث إلى السدس، 
حد حاالت استحقاقها للسدس فريضة الباقي أف من اتصف من األخوة بأحد وأف ذلك ىو أ

الموانع الوصفية ىل يتبعو الحجب أـ ال؟ وىل يشترط في الحجب أف ال يكوف إال من وارث 
 أـ ال يشترط؟

اختلف العلماء في ذلك، ذىب إلى األوؿ منهما طائفة من السلف والخلف، وقرره من 
 المتأخرين المحقق الجبلؿ.

واحتجوا بما تقدـ عند البيهقي، وعبد الرزاؽ، وابن جرير وغيره، وبما أخرجو عبد الرزاؽ من 
طريق ابن صاعد، عن علي قاؿ: ))ال يحجب من ال يرث(( فهذه األدلة وما أدى معناىا دالة 

 على سقوط الحجب ممن ال يرث لسقوط ميراثو.
اإلسقاط إنما كاف ألولوية المسقط  قاؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار(: والعقل يقضي بأف

بالكسر ػ أي كسر القاؼ ػ وبأف الحجب إنما كاف لفرض التشارؾ ػ أي في الميراث ػ والساقط 
 ال يسقط غيره وال يحجب.
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وذىب إلى الثاني منهما الجمهور من السلف والخلف، ونص على ذلك الزمخشري في 
سائر مؤلفات علماء الفرائض، ورجح للمذىب، ونص )كشافو( والعصيفري في جميع مؤلفاتو، و 

على ذلك في )البحر( والخالدي، وفيو: وحالة اإلسقاط تمنع الساقط من اإلرث دوف أحكامو، 
 وال يعتبر أف يرث من يحجب ويسقط، وإنما يعتبر سبلمة حالو من أحد العلل.

ا أخرجو ابن أبي حاتم، وعبد واحتجوا بما تقدـ في )التنبيو( عن معمر، وابن حاتم وغيرىما، وبم
بن حميد، وابن جرير، كلهم عن قتادة في قولو تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِِّو السُُّدُس 

[ قاؿ: أخاً وأباً ألـ وال يرثوف، فهذه األدلة وما أدى لفظها أو معناىا دالة على 11{]النساء:
و ال يعتبر في الحاجب أو الساقط أف يكوف صحة الحجب وثبوتو من الساقط من الميراث، وأن



 وارثاً.
وأجابوا عن حديث علي: أنو محموؿ على من اتصف بأحد الموانع الشخصية، وسيأتي لفظو 

في )باب فرائض أىل الكتاب والمجوس( واألولوية غير ظاىرة وعلى الفرض فهي في الميراث 
 الذي أسقطو عنو ال من كل وجهة.

ع عند التنازع الكتاب والسنة، وإذا نظرنا إلى ظاىر دليل حجب األـ وتقدـ غير مرة أف المرج
من اآلية وجدناه حكماً معلقاً على سبب وجودىم على الخبلؼ في قدر عدد الحاجب منهم، 

فيجب االكتفاء في حجبها بمجرد الحاجب من األخوة، وليس في اآلية داللة على اشتراط  
الرد على المحقق الجبلؿ المشترط، لذلك بل كونهم وارثين حالة الحجب كما تقدـ في 

 الظاىر منها عدـ اإلرث، لما ذكرنا سابقاً عن ابن أبي حاتم، وغيره من طريق قتادة وغيره.
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وإذا أثبت ذلك مع عدـ اإلرث فباألولى مع اإلرث، وال خبلؼ في ذلك أو مختلفين كما في 
ب األـ لصحة إطبلؽ صيغة الجمع على أـ وثبلثة أخوة، أف ابن عباس ال يخالف في حج

الثبلثة ألنهم الجميع أخوة للميت لما عرفت من أف النزاع بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت 
وعثماف، إنما ىو في إطبلؽ صيغة الجمع لغة على الثبلثة األخوة أـ على اإلثنين في قولو 

[ بعد قولو تعالى: }َوَورِثَُو َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو 11]النساء:تعالى: }فَِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤُلمِِّو السُُّدُس {
[ ويتفرع على ذلك وقوع الخبلؼ بينهم في ىذه المسألة، ىل ىو ظاىر 11الثػُُّلُث{]النساء:

على أخذ األـ للثلث في حالة استيبلء األبوين على الماؿ وراثة؟ أـ على حالة أخذىا للثلث مع 
 األخوة مع عدـ األب؟

 ألوؿ يصح الحجب وإف كاف الحاجب ساقطاً، كما ذىب إلى ذلك الجمهور.فعلى ا
وعلى الثاني يفيد اشتراط أف يكوف الحاجب وارثاً كما ذىب إلى ذلك الجبلؿ وغيره، واللفظ 

يحتمل األمرين معاً ال على السواء، لظهوره في األوؿ، وللتصريح بذلك عن قتادة وغيره، 
وخفى الثاني وظاىر السياؽ وداللتو تفيد األوؿ، فوجوب  وللنص بذلك من الزمخشري وغيره،

 الحمل عليو أولى من قضاء العقل كما ذكره الجبلؿ.

(1/469) 

 



وأجيب عن اعتبللو بأولوية المسقط بعدـ المبلزمة بين منع غير األولى من الميراث باألولى بو 
رائض في كثير من مسائل وبين وجود الممنوع حاجباً لغيره، والتشارؾ منقوض بنصوص أىل الف

االستكماؿ والرد والعوؿ كما بينا، وستعرؼ في عدـ كوف الساقط حاجباً لغيره، وال يصح جعل 
العلة ما تقدـ من أف األب يلي نكاح أوالده ونفقتهم، ألف األـ إذا كانت في عقد نكاحو 

َنُكْم {]البقرة:يحجب عليو إنفاقها، وبعد المفارقة لقولو تعالى: }َوالَ تَنَسْوا اْلَفضْ  [ ػ 237َل بَػيػْ
 واهلل اعلم.

الثالث: أف من اتصف من الورثة بأحد الموانع الشخصية المانعة لو في الميراث من جهة 
الشرع، كالكفر، والرؽ، والقتل العمد العدواف بغير حق، تبعتو أحكامو من الحجب، واإلسقاط، 

ا كافر والثاني قتل أباه المورث عمداً والتعصيب، والمشاركة، نحو أف يخلف أماً وابنين أحدىم
عدواناً بغير حق وأختاً ألبوين وأخوين أحدىما ألبوين مملوكا، والثاني ألب حر فالميراث لؤلـ 

واألخت ألبوين واألخ ألب على ما تقدـ، وسيأتي الكبلـ على ذلك في )باب فرائض أىل 
سرد حججهم، وتحقيق الكبلـ بما الكتاب والمجوس( ػ إف شاء اهلل ػ وبياف أقواؿ العلماء، و 

 تسر بو األنفس الزكية ػ وباهلل التوفيق.
وأشار اإلماـ عليو السبلـ إلى الحالة الثالثة المذكورة آنفاً من حاالت أخذ األـ السدس فريضًة 

 بقولو:
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 ]اختصاص األـ بالسدس فرضاً[
ـ أنو كاف ال يزيد األـ على ))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبل

 السدس مع الولد((.
بيض لو في )التخريج( وىو بلفظو في )المنهاج الجلي( ذكره في سياؽ فرائض األـ في السدس 

إذا كاف معها من يحجبها، وفي )باب حجب األـ من الثلث إلى السدس(، ولفظ )الجامع 
ناثاً يحجبوف األـ من الثلث إلى الكافي( قاؿ محمد: والولد وولد االبن ذكوراً كانوا أو إ

السدس، وفي )المحلى(: ولؤلـ مع الولد الذكر واألنثى أو ابن االبن أو بنت االبن وإف سفل 
 السدس فقط؛ ألنو نص القرآف كما ذكرنا آنفًا.

ُهَما السُُّدُس ِممَّا تَػَرَؾ ِإفْ  َكاَف َلُو   ويؤيد ذلك في الكتاب في قولو: }َوألَبَػَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنػْ
 [.11َوَلٌد{]النساء:

والحديث يدؿ على أف األـ ال تزاد على السدس مع الولد، وال خبلؼ في ىذه المسألة، ذكره 



في )البحر( ونسبو إلى اإلجماع، أف لؤلـ السدس مع الولد رجوعاً بو إلى فرضها الذي دؿ عليو 
 [ السالف ذكرىا.11قولو تعالى: }َوألَبَػَوْيِو..{]النساء:

لمنطوؽ الخبر وسائر كتب السنة وشروحها وكتب التفاسير، وإجماع السلف والخلف، وىذا و 
السدس لؤلـ ىو المذكور في الحالة الثالثة المذكورة في الحديث قبل ىذا، عند حصر حاالت 

 السدس لؤلـ محجوبة بالولد.
أنثى، ولئلجماع أف  وتقدـ أف لفظ الولد شامل للذكر واألنثى ولولد الولد وإف سفل ذكرًا كاف أو

بني البنين يقوموف مقاـ البنين عند عدمهم، الذكور مقاـ الذكور، واإلناث مقاـ اإلناث، فمن 
 وجد من ىؤالء ذكراً كاف أو أنثى حجب األـ عن الثلث إلى السدس كما تقدـ في األمثلة.
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ة بمن ذكرنا، وللزوجة ونحو أف يخلف أماً وأحد من ذكرنا مع زوجة وأب فلؤلـ السدس محجوب
الثمن محجوبة، ولؤلب السدس محجوباً، ألف من حجب الزوجة واألب حجب األـ ال 

 العكس، والباقي للحاجب إف كاف ذكرًا، وإف كاف أنثى فلها النصف، وإف كثرف فلهن الثلثاف.
ى وتعوؿ المسألة على الخبلؼ السابق، وفي قولو عليو السبلـ: ))أنو كاف ال يزيد األـ عل

السدس مع الولد(( إشارة إلى أف األب يختلف حكمو إذ وجد مع الولد، ولو مع األـ، فمع 
 الذكر ال يزداد لو على السدس، ومع األنثى يزاد لو الباقي بالتعصيب.

وصرح بذلك الزمخشري بلفظ: ويختلف حكم األب في ذلك، فإف كاف الولد ذكراً اقتصر 
 مع إعطاء السدس ػ انتهى. باألب على السدس، وإف كانت أنثى عصب

نحو أف يخلف بنتاً أو بنت ابن وأبوين، فالمسألة من ستة من مخرج فرض األبوين للبنت أو 
بنت االبن النصف ثبلثة سهاـ، ولكل واحد من األبوين السدس بالتسهيم، والباقي سهم يأخذه 

 األب بالتعصيب إلى فرض التسهيم إجماعاً.
ابن ابن، فلؤلب السدس كاألـ، وكذا لو كاف مع البنت ابن ابن وإف فلو كاف بدؿ البنت ابناً أو 

نزؿ فكذلك؛ ألنو عصبة، واألب سهامي باإلجماع، فلو كانت البنات أكثر من واحدة، أو  
كانت مع البنت بنت ابن أو أكثر فالمسألة من ستة، وسقط األب من التعصيب، الستكماؿ 

 المسألة بذوي السهاـ.
أصلها إف كانت البنات اثنتاف، فإف كثرف فعدد رؤوسهن أو وفق رؤوسهن  والمسألة منقسمة من

لسهامهن ىو الحاؿ مضروباً في أصل المسألة، فما بلغ فهو الماؿ المنقسم على جميع الورثة، 
 وال خبلؼ في ذلك.
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ومثل األـ والجدة فأكثر ال يزدف على السدس بالتسهيم مع أي وارث من ذوي السهاـ أو 
 عصبات أو معاً، فإف لم يكن سواىا أو سواىن فالباقي لها أو لهن بالرد على قوؿ الجمهور.ال

وحكم الجد حكم األب مع عدـ األب ولو عبل الجد، وسيأتي لئلماـ عليو السبلـ النص على 
ذلك في ))باب الجد(( عن علي عليو السبلـ، بلفظ: وكاف ال يزيد الجد مع الولد على 

ل من الماؿ شيء فيكوف لو، وذلك مع إناث فروع الميت وإف سفلن. ىذا السدس إال أف يفض
وما دؿ عليو كبلـ اإلماـ عليو السبلـ فيما تقدـ ذكره فيما أتى للوارث من جهة القرابة 

 بالتعصيب أو التسهيم.
أما إذا كانت قرابة الوارث من الجهتين فيرث من كل جهة ميراثها، وإلى ذلك أشار ػ عليو 

بقولو: ال مع الذكور منهم فليس لو غير السدس، كما ذكرنا في األب، وسيأتي أمثلة  السبلـ ػ
 ذلك في محلو إف شاء اهلل.
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 ]نصيب ابني العم[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ عليو السبلـ ػ في ابني عم، أحدىما أخ 

 اف((.ألـ قاؿ: "لؤلخ لؤلـ السدس، وما بقي بينهما نصف
الدارمي في )الفرائض(: وحدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفياف، عن أبي إسحاؽ، عن 

الحارث، عن علي: أنو أتى في ابني عم أحدىما أخ ألـ، فقيل لعلي: إف ابن مسعود كاف يعطيو 
 الماؿ كلو، فقاؿ علي: ))إف كاف لفقيهاً، ولو كنت أنا أعطيتو السدس، وما بقي كاف بينهما(( .

البيهقي في )الفرائض( من طريق الحارث عن علي قاؿ: أتي علي ػ عليو السبلـ ػ بابني  وأخرج
عم، أحدىما أخ ألـ، فقيل لو: إف عبد اهلل كاف يعطي األخ ألـ الماؿ كلو فقاؿ: ))يرحم اهلل 

ابن مسعود إف كاف لفقيهاً، ولو كنت أنا ألعطيت األخ ألـ السدس، ثم لقسمت ما بقي 
 هى .بينهما(( ػ انت

قلت: وإسناده في البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، قاال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا سفياف 

 عن أبي إسحاؽ، عن الحارث، عن علي.. الحديث.
دىما أخ ألـ(: عن علي أنو أتي في فريضة ]ابني وفي )مجمع الزوائد( )باب في ابني عم أح



عم[ أحدىما أخ ألـ فقالوا: أعطاه ابن مسعود الماؿ كلو، فقاؿ: ))يرحم اهلل ابن مسعود إف  
 كاف لفقيهاً، لكن أعطيو سهم األخ ألـ، ثم أقسم الماؿ بينهما(( .

 رواه الطبراني، وفيو الحارث وىو ضعيف وقد وثق.
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رقطني بلفظ: نا أبو حامد الحضرمي، نا يزيد بن عمرو بن البراء، نا موسى بن وأخرجو الدا
مسعود، نا سفياف، عن أبي إسحاؽ، عن الحارث، أف علياً ]رضي اهلل عنو[ أتي في بني عم، 
أحدىما أخ ألـ، فقيل لعلي: إف ابن مسعود أعطى األخ ألـ الماؿ كلو دونهم لقرابتو، فقاؿ 

اهلل بن مسعود إف كاف لفقيهاً، لو كنت أنا ألعطيتو السدس، ثم شركت علي: ))يرحم اهلل عبد 
 بينهم فيما بقي(( .

وأخرج الدارمي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زىير عن أبي إسحاؽ، عن الحارث األعور، عن علي، 
قاؿ: أتى عبد اهلل في فريضة بني عم، أحدىما أخ ألـ فقاؿ: الماؿ أجمع ألخيو ألمو، فأنزلو 

ب أو بمنزلة األخ من األب واألـ، فلما قدـ علي سألتو عنها وأخبرتو بقوؿ عبد اهلل بحسب أ
فقاؿ: ))يرحمو اهلل إف كاف لفقيهاً، أما أنا فلم أكن ألزيده على ما فرض اهلل لو السدس، ثم 

 يقاسمهم كرجل منهم(( .
ار قطني من طريق وأخرجو عبد الرزاؽ، وسعيد بن منصور، وابن جرير، والبيهقي بلفظ رواية الد

 الحارث األعور.
وفي )فتح الباري( للحافظ ابن حجر: وأخرج يزيد بن ىاروف من طريق الحارث، قاؿ: أتي علي 

في ابني عم أحدىما أخ ألـ، فقيل لو: إف عبد اهلل كاف يعطي األخ ألـ ]الماؿ كلو[ فقاؿ: 
دس، ثم قسمت ما بقي ))يرحمو اهلل إف كاف لفقيهاً، ولو كنت أنا ألعطيت األخ ألـ الس

 بينهما((. انتهى .
ومدار الخبر على الحارث األعور، وغاية ما تقولوا فيو من المقاؿ بأنو ضعيف، ىو بسبب 

 التشيع.
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وقد تقدـ للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ الكبلـ على أنو ليس من الجرح بشيء، وأشرنا إلى البعض 
لمذىب والتشيع ليس بجرح، وإال فلو شاىد أخرجو مما ذكره المؤلف فيما مضى، أف الجرح با



ابن جرير من طريق قتادة، عن زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، في ابني عم أحدىما أخ 
ألـ، فاألخ ألـ لو السدس، وما بقي بينهما نصفاف، وىو بلفظو في )الجامع الكافي( ورواية 

 المجموع طريق ثالثة، فزاؿ الضعف.
وت الميراث لؤلخ ألـ بقرابتيو من الموروث، من جهة تسهيم النسب والحديث يدؿ على ثب

لكونو أخاً ألـ، ومن جهة تعصيب النسب لكونو ابن عم، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وسائر الصحابة غير عمر وابن مسعود، وبو قاؿ زيد بن 

ر، وجمهور التابعين فمن بعدىم، وىو قوؿ الهادوية، علي، وأحمد بن عيسى، ومحمد بن منصو 
 ورجحو الفقهاء للمذىب، وبو قاؿ جماىير أئمة أىل البيت وأئمة المذاىب األربعة، وغيرىم.

والمسألة من ستة من مخرج فرض األخ ألـ لو السدس واحد، والباقي خمسة بين بني العم ال 
سألة يكوف الماؿ اثني عشر، لؤلخ ألـ ينقسم عليهما وال يوافق، فاضرب رؤوسهما في الم

السدس سهماف بتسهيم النسب، والباقي عشرة بينهما نصفاف بتعصيب النسب، الستوائهما 
جهة وقرباً ال شطط وال قطط، فأتى لؤلخ ألـ بتسهيم النسب وتعصيب النسب سبعة سهاـ 

تعصيب وىي ثلث الماؿ وربعو أو نصفو ونصف سدسو، والبن العم اآلخر خمسة سهاـ ب
النسب وىي ربع الماؿ وسدسو أو ثلثو وربع ثلثو أو نصفو يعجز نصف سدسو، فاشتركا في 
جهة التعصيب، وامتاز األخ ألـ باألخوة من األـ، وىي فريضة مستقلة، ثم ىما بعدىا على 

 السوية.
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 وىذا السدس ىو المذكور في الحديث السابع من ىذا في الفريضة السابعة من فرائض
السدس، وذىب عمر وابن مسعود، وبو قاؿ شريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبو ثور، 

 والمازري، والطبري، وداود.
وروي عن أشهب، وأىل الظاىر إلى أف الماؿ كلو إلبن العم الذي ىو أخ ألـ، وسنذكر حجة  

تين لو كاف أحدىما كل منهما في المسألة اآلتية لما بينهما من التساوي، وىكذا يرثا بالقراب
زوجاً واآلخر أخ ألـ وىما ابنا عم، لما ذكره في )تخريج الفرائض( وأخرجو البخاري في 

صحيحو تعليقاً بلفظ: ))مات ابني عم أحدىما أخ ألـ واآلخر زوج، قاؿ: وقاؿ علي: "للزوج 
 النصف، ولؤلخ من األـ السدس، وما بقي بينهما نصفاف"(( .

صلو سعيد بن منصور من طريق حكيم بن عقاؿ، قاؿ: أتى شريح في قاؿ في )فتح الباري(: و 
امرأة تركت ابني عمها أحدىما زوجاً واآلخر أخوىا ألمها، فجعل للزوج النصف والباقي لؤلخ 



 من األـ، فأتوا علياً فذكروا ذلك، فأرسل إلى شريح .
ة رسوؿ اهلل صلى اهلل وفي لفظ البيهقي: فبلغ ذلك علياً فقاؿ: ))ما قضيت أبكتاب اهلل أو سن

عليو وآلو وسلم؟ فقاؿ: بكتاب اهلل، قاؿ: أين؟ قاؿ: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي  
 [ .75ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ:

...{ ]األنفاؿ:  [ اآلية، قاؿ: فهل قاؿ: للزوج 75وفي البيهقي: قاؿ شريح: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ
لؤلخ ما بقي، ثم أعطى ]علي رضي اهلل عنو[ الزوج النصف، واألخ من األـ السدس، النصف و 

 ثم قسم ما بقي بينهما. انتهى .
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وزاد في البيهقي بعد قولو: ))ما قضيت(( قاؿ: أعطيت الزوج النصف واألخ من األـ ما بقي، 
وفيو: فقاؿ: ادعوا لي العبد  فقاؿ علي: أبكتاب اهلل..؟ إلى آخره وذكره الغزالي في )الوسيط(

 األبظر، فدعي شريح، فقاؿ: ما قضيت... إلى آخره .
وذكره في )المنهاج الجلي( و)الجامع الكافي( ونسبو إلى علي، قاؿ: وروي عن خبلس، عن 

 علي نحو ذلك، وأخرجو البيهقي بلفظ ما ذكرنا، قاؿ: ورواه شعبة عن أوس األنصاري ػ انتهى.
ؿ عن ابني عم أحدىما أخ ألـ واآلخر زوج، فقاؿ: للزوج النصف، ولؤلخ وذكر عن علي أنو سأ

 من األـ السدس، وما بقي فهو بينهما ذكره رزين.
وأخرج البيهقي في )سننو( في الفرائض بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا 

بني عمها، أحدىما زوجها يحيى، أنا يزيد، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، امرأة تركت ا
واآلخر أخوىا ألمها، في قوؿ علي وزيد رضي اهلل عنهما: للزوج النصف ولؤلخ من األـ 

السدس وىما شريكاف فيما بقي، وفي قوؿ عبد اهلل: للزوج النصف، ولؤلخ ألـ ما بقي، قاؿ 
 يزيد: بقوؿ علي وزيد رضي اهلل عنهما نأخذ. انتهى .

منصور، عن حكيم بن عقاؿ، قاؿ: أتي علي في ابني عم، وأخرج ابن جرير، وسعيد بن 
أحدىما زوج، واآلخر أخ ألـ، فأعطى الزوج النصف واألخ ألـ السدس، وجعل ما بقي بينهما، 

 وذكرىا في ))الجامع الكافي((.
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وىذه األدلة تدؿ على ثبوت الميراث لكل من الزوج واألخ ألـ لقرابتيو من الميت، وبو قاؿ 
ر المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، ومن تقدـ ذكره، جعلوا حكم ىذه المسألة  أمي

كالتي قبلها، إال أف القرابتين في خبر المجموع ألحد الورثة، وىذه المسألة لكل من الورثة 
قرابتاف اشتركا في قرابتهما من جهة تعصيب النسب، وامتاز األخ ألـ بتسهيم النسب، والزوج 

 لسبب، فيرث كل واحد منهما من جهة قرابتيو من الميت ميراث قرابتيو.بتسهيم ا
والخبلؼ لمن تقدـ ذكره في مسألة األصل قالوا: جميع الماؿ ػ يعني الذي يبقى بعد فريضة 
 الزوج ػ للذي جمع القرابتين وىو األخ ألـ، فلو السدس بالفرض، والثلث الباقي بالتعصيب.

حديث األصل وشواىده في المسألة األولى، وباألدلة المذكورة احتج األولوف في المسألتين ب
وما أدى معناىا في المسألة الثانية، وبحديث ))ألحقوا الفرائض بأىلها (( الحديث المذكور 

آنفاً، وىاىنا األخ ألـ من ذوي سهاـ النسب والزوج من ذوي سهاـ السبب، والكل من أىل 
وما بقي بعد فرائضهما فهو بينهما بالتعصيب،  الفرائض المأموروف بإلحاؽ الفرائض بهم

الستوائهما جهًة وقرباً، ولما أخرجو البخاري من طريق أبي ىريرة مرفوعاً، وفيو: ))فمن مات 
 وترؾ ماالً فمالو لموالي العصبة ((. انتهى.

والمراد بموالي العصبة بنوا العم، فسوى بينهم ولم يفضل أحداً على أحد، وكذا قاؿ أىل 
[ أي بني العم، ذكره الحافظ 5سير في قولو تعالى: }َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي {]مريم:التف

 ابن حجر في )فتح الباري(.

(1/479) 

 

واحتج عمر وابن مسعود ومن معهما في المسألتين باإلجماع في أخوين أحدىما ألبوين واآلخر 
 بأـ. ألب، فالماؿ يستوعبو األخ ألـ، لكونو أقرب

واحتجوا ػ أيضاً ػ بالترجيح لؤلخ ألـ لقربو إلى الميت، فيأخذ الماؿ كلو لقربو، وىو الذي أشار 
 إليو المازري.

ذكره ابن حجر في )الفتح( في تعداد العصبة، ولفظ ما ذكره عن المازري: فإف تساووا في 
فإف كانت زيادة ػ  الطبقة والقرب وألحدىما زيادة كالشقيق مع األخ ألب قدـ.. إلى أف قاؿ:

بمعنى غير ما ىما فيو ػ كابني عم أحدىما أخ ألـ، فقيل: يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي 
 ىو أخ ألـ جميع ما بقي بعد فرض الزوج.

أجاب األولوف عن حجج اآلخرين: عن األولى بعدـ صحة القياس؛ ألف قرب األخ ألبوين باألـ 
ألبوين عصبة يستحق جميع الماؿ أو ما بقي واألخ ألـ  غير قرب األخ ألـ باألـ؛ ألف األخ



يستحق السدس بالتسهيم وقد أخذه فما بقي لو من شيء، فبطل تعديو إلى غير ما يستحقو 
والنزاع فيما عدا ذلك، وإال فبل قياس مع النص عن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة غير من 

ر أئمة أىل البيت وبعض علماء الحديث ذكرنا، لما ثبت أف كبلـ علي من السنة عند جمهو 
 وعند غيرىم، لحديث: ))علي مع الحق والحق مع علي ((.

وعن الثانية: أف كبلـ أمير المؤمنين وسائر الصحابة غير من ذكرنا أرجح كما قرر في محلو عند 
 علماء األصوؿ.

اب قلت: ويجاب عن حججهم بمصادمتها لما في منطوؽ حديث ابن عباس المذكور في )ب
 العصبة( وفيو بلفظ: ))فما بقي فؤلولى رجل ذكر (( فهو حجة عليهم ال لهم.
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[ وما 75وقد عرفت فيما تقدـ احتجاج شريح، بقولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ...{]األنفاؿ:
 أجاب عليو أمير المؤمنين بما أغنى عن إعادتو.
ا بحديث ابن عباس.. إلى أف قاؿ: فالجواب قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح(: فإف احتجو 

أنهما من جهة التعصيب سواء، والتقدير: ألحقوا الفرائض بأىلها ػ أي أعطوا أصحاب الفروض 
حقهم ػ فإف بقي شيء فهو لؤلقرب ػ فلما أخذ الزوج فرضو واألخ ألـ فرضو صار ما بقي مورثاً 

ثة أخوة ألـ أحدىما ابن عم أف بالتعصيب، وىما في ذلك على سواء، وقد أجمعوا في ثبل
 للثبلثة الثلث، والباقي البن العم.

وساؽ في )فتح الباري(.. إلى أف قاؿ: والفرؽ بين ىذه الصورة وبين تقدـ الشقيق على األخ 
ألب طريقة الترجيح، ألف الشرط فيها أف يكوف فيو معنى مناسب لجهة التعصيب، ألف الشقيق 

 علقة بالتعصيب، بخبلؼ الصورة المذكورة واهلل أعلم ػ انتهى .شارؾ شقيقو في جهة القرب المت
 ىذا وقد نص علماء الفرائض في مؤلفاتهم على نظائر ما نحن بصدده باإلرث بالقرابتين:

منها: أف يتزوج ابنة عمو، فإذا ماتت تحتو ورثها بتسهيم السبب وتعصيب النسب، حيث ال 
 مسقط لو من التعصيب.

ل أمتو ثم يتزوجها فإنو يرثها إذا ماتت بتسهيم السبب، وتعصيب الوالء، ومنها: أف يعتق الرج
حيث ال مسقط لو، فإف كاف مع ذلك ابن عم أسقط نفسو من الوالء وورثها بتسهيم السبب 

 وتعصيب النسب ػ أيضاً.
 ومنها: لو تزوج ابنة خالو أو ابنة خالتو أو ابنة عمتو، فإذا ماتت ورثها بتسهيم السبب وبالرحم

 حيث ال مسقط لو من الرحامة.



(1/481) 

 

ومنها: لو أعتقت عبدىا ثم تزوجها، فإذا مات ورثتو بالتسهيم وتعصيب الوالء حيث ال مسقط 
لها من التعصيب، وكذا لو تزوجت ابن خالتها أو ابن خالها أو ابن عمتها، ثم مات عنها ورثتو 

نفسها من الرحم وورثتو بتسهيم  بتسهيم السبب وبالرحم، فإف كانت مع ذلك معتقة أسقطت
 السبب، وتعصيب الوالء.

ومنها: ما سيأتي في )باب الجدات( إلى غير ذلك، وال خبلؼ فيما ذكرنا، وكلها ناطقة بثبوت 
 الوراثة بالقرابتين، كما ىو كذلك في داللة األصل.

بولد، ثم فارؽ  وصورة مسالة المجموع أف يتزوج رجل بامرأة فأتت لو بولد، ثم تزوج أخرى فأتتو
أحدىما أو توفي عنهما، فتزوج بها أخوه فأتت لو بولد، ثم توفي ىذا الولد وترؾ أخاه من األـ 

 وىو ابن عم، والثاني ابن عم.
ومثل ذلك: لو تزوج أحد األخوة بامرأة، فأتت لو بولد، والثاني تزوج بامرأة فأتت لو بولد ثم 

ا الثالث فأتت لو بولد، ثم توفي أحد األخوين ألـ فارؽ أحدىما امرأتو أو توفي عنها، فتزوجه
عمن ذكرنا، فلو كاف بنو العم أربعة، ثبلثة منهم أخوة ألـ توفي أحدىم، فلؤلخوين من األـ 
الثلث بتسهيم النسب، لداللة قولو تعالى: }فَِإْف َكانُوا َأْكثَػَر ِمْن َذِلَك فَػُهْم ُشرََكاُء ِفي الثػُُّلِث 

 [.12{]النساء:
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وقد تقدـ في )الحديث الرابع( من ىذا، والباقي بينهم أثبلثاً بتعصيب النسب، فلو كانت 
إحداىم أنثى فهي أخت ألـ، فالثلث بينها وبين أخيها نصفاف، لما تقدـ في )الحديث الرابع( ػ 

و أثبلثاً أيضاً ػ فإف لم يكن إال ىي فالسدس لها بالتسهيم، والباقي بين ابني العم بينهما نصفاف أ
على حسب عددىم، والمعتبر في ثبوت ميراث ولد األـ عدـ المسقط لو السالف ذكره في 

 الحديث الرابع أيضاً، ولما سيأتي في )باب الجد( إف شاء اهلل.
ومن ىذا الباب لو كانوا ثبلثة أخوة ألبوين أو ألب تزوج الصغير ابنة عمهم ثم ماتت عنهم 

 وثلث الباقي بتعصيب النسب. ورث الزوج النصف بتسهيم السبب
 وفي ذلك ألغز بعض العلماء بقولو:

 ثبلثة أخوة ألب وأـ
 



 وكل القـو إف عدوا ذكوراً 
 

 أتتهم قسمة فتقاسموىا
 

 وقاضي القـو عدؿ ال يجور
 

 فحاز األكبراف الثلث منها
 

 وباقي الماؿ أحرزه الصغير
 

 وأجاب عنو بعض العلماء بقولو:
 سؤالكم الذي قد نص فيو

 
 ذوو علم وسادات بحور

 
 فإنهم بنوا عم لعرس

 
 تزوجها فحصنها الصغير

 
 فحاز النصف بالتسهيم إرثاً 

 
 وباقي الماؿ أثبلثاً يصير

 
 فلئلثنين ثلث الماؿ يعطى

 
 وباقيو يفوز بو الصغير

(1/483) 

 



ه وىذه المسألة ىي المتعلقة بهذا الباب، وصورتها واضحة، فإف اجتمعا فصورة المسألة ما ذكر 
الحافظ ابن حجر في )الفتح( : أف رجبًل تزوج امرأة فأتت منو بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منو 

بابن، ثم فارؽ الثانية فتزوجها أخوه فأتت منو ببنت، فهي أخت الثاني ألمو وابنة عمو، فتزوجت 
 ىذه البنت االبن األوؿ وىو ابن عمها، ثم ماتت عن ابن عمها، فيعطى الزوج النصف بتسهيم
السبب، ويعطى األخ ألـ السدس بتسهيم النسب، ويبقى الثلث فيقسم بينهما نصفاف بطريق 
عصوبة النسب، والمسألة منقسمة من ستة، فيصح للزوج الثلثاف بالفرض والتعصيب، ولؤلخ 

 ألـ الثلث بالفرض والتعصيب.
دىما أخ ألـ، ويتعلق بهذه المسألة: لو ترؾ الميت أخوين ألـ أحدىما ابن عم وابني عم، أح

فلؤلخوة ألـ الثلث بينهم أثبلثاً، والباقي بين بني العم بينهم أثبلثاً، وتصح مسألتهم من تسعة 
 بعد الضرب.

وصورة المسألة: الثبلثة األخوة والرابع أجنبي تزوج بامرأة فأتت لو بابن فطلقها أو توفي عنها 
في عنها، فتزوجها الثاني فأتت لو بولد فتزوجها أحد الثبلثة األخوة، فأتت لو بولد فطلقها أو تو 

فطلقها أو توفي عنها، فتزوجها الثالث فأتت لو بابن فطلقها أو توفي عنها ولو ابن من غيرىا، 
 فتوفي ابن األخ الثاني أو األوؿ وخلف من ذكرنا.

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أف المعتبر فيما دؿ عليو حديث المجموع وما ذكرناه سابقاً 
هما جهة ونسباً، وىذا ىو المراد من تعقيب البخاري ألثر أمير المؤمنين بحديث أبي استوائ

 ىريرة، ولحديث ابن عباس السالف ذكرىما.
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فإف اختلفا نسباً كاف أحدىما ابن عم ألبوين واآلخر ابن عم ألب، أو جهة بأف كاف أحدىما 
ف أحدىما ابن عم ألبوين أو ألب واآلخر ابن ابن عم ألبوين واآلخر ابن عم ألـ، أو قرباً بأف كا

 ابن عم ألبوين أو ألب فليس من ىذا الباب.
وقد تقدـ الكبلـ على كل ذلك في )باب العصبة( كما أنو ليس من ىذا الباب لو كاف أخوين 
ألـ أحدىما أخ ألب وأخوين ألب أحدىما أخ ألـ، فكأنو خلف أربعة أخوة، وىم أخ ألـ، 

أخ ألب ساقط باألخوين ألبوين، وتصح مسألتهم من اثني عشر بعد الضرب، وأخوين ألبوين، و 
 لؤلخ ألـ السدس اثناف، والباقي عشرة سهاـ لكل أخ خمسة ػ واهلل اعلم.

نعم كل ما تقدـ لئلماـ عليو السبلـ في )كتاب الفرائض( وما ذكرنا على ذلك ىو في قسم 
ل االستكماؿ، إال ما ذكره اإلماـ في الحديث المسائل العادلة المشار إليها سابقاً، وىي مسائ



 الثالث من ىذا أنو كاف يعيل الفرائض.
 ولم يذكر اإلماـ من مسائل العوؿ غير ما سيأتي في )باب الجد( وما أشار إليو اآلف بقولو:
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 ]باب العوؿ[
لفرائض، وسألو حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ عليو السبلـ ػ أنو كاف يعيل ا

 ابن الكّوى عن ابنتين وأبوين وامرأة فقاؿ: ))صار ثمنها تسعاً(( .
قولو: ))أنو كاف يعيل الفرائض(( تقدـ الكبلـ على ىذه المسألة في المسألة الثانية على قوؿ 

اإلماـ في الحديث الرابع من ىذا أنو كاف يعيل الفرائض بما أغنى عن اإلعادة، وسيأتي بلفظو 
 الجد(. في )باب

وقاؿ البيهقي ما لفظو: ))وفي حكاية إبراىيم النخعي، عن علي وعبد اهلل، مسائل عاال فيها 
 الفرائض(( .

وفي لفظ )الجامع الكافي(: قاؿ محمد: وكاف سائر الصحابة يعيلوف الفرائض، وفي )المنهاج 
عن ابنتين وأبوين.. الجلي(: وروينا من طريق اإلماـ زيد بن علي، أنو كاف يعيل الفرائض، وقولو 

 إلى آخره.
قاؿ في )التخريج(: البيهقي في )باب العوؿ في الفرائض( بإسناده عن أبي إسحاؽ السبيعي، 

 عن الحارث، عن علي ػ رضي اهلل عنو ػ في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعاً ػ انتهى.
، ثنا محمد بن نصر، ثنا قلت: ولفظ إسناده في البيهقي، وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد اهلل

 إسحاؽ، ثنا يحيى بن آدـ، ثنا شريك، عن أبي إسحاؽ السبيعي.. إلى آخره .
قاؿ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيو، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد اهلل بن محمد بن 

 عبد العزيز، ثنا محرز بن عوؼ، ثنا شريك نحوه.
محمد بن عبد العزيز، ثنا محرز بن عوؼ، ثنا شريك عن قاؿ: وأخبرنا عبد اهلل بن محمد بن 

 أبي إسحاؽ، عن الحارث، عن علي، في ابنتين وأبوين وامرأة.
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قاؿ: صار ثمنها تسعاً، وفي إسناده الحارث بن عبد اهلل الهمداني أبو زىير الكوفي األعور أحد  
 ي ػ انتهى.كبار الشيعة ضعيف، وأخرجو الطحاوي من طريق الحارث، عن عل



وأخرجو أبو عبد اهلل بلفظو من طريق الحارث، عن علي، وروى أبو إسحاؽ عن علي في ابنتين 
وأبوين وامرأة قاؿ: ))صار ثمنها تسعاً(( وكذلك رواه الحكم بن عتبة، وىو قوؿ عبد اهلل، وزيد 

 بن ثابت.
الثمن، ولئلبنتين وذكر في )المنهاج( بلفظ: ومثاؿ العوؿ: أبواف وابنتاف وزوجة، فللزوجة 

 الثلثاف، ولؤلبوين السدساف، وىذه المسألة نص عليها أمير المؤمنين.
 وقد سئل عنها وىو يخطب على المنبر، فقاؿ: ))عاد ثمنها تسعاً((.

وفي )الجامع الكافي(: وروى محمد بإسناده إلى أبي إسحاؽ، عن الحارث، قاؿ: ما رأيت 
نتين وأبوين وامرأة من سبع وعشرين، لئلبنتين أحداً أحسب من علي عن رجل مات وترؾ اب

 الثلثاف، ولؤلبوين السدساف، وللمرأة الثمن ػ انتهى.
وفي )التلخيص(: سئل عنها وىو على المنبر فقاؿ مرتجبًل: ))صار ثمنها تسعاً(( رواه أبو عبيد، 

رث عن والبيهقي، وليس عندىما أف ذلك كاف على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحا
 علي، فذكر المنبر.

وفي )تخريج الفرائض( قولو: )المنبرية(: وىي أبواف وابنتاف وزوجة، أصلها أربع وعشروف، 
 لؤلبوين السدساف ثمانية، ولئلبنتين الثلثاف ستة عشر، وللزوجة الثمن.. إلى غير ذلك.

 ومدار الخبر على الحارث بن عبد اهلل الهمداني ضعفو البيهقي، وغيره.
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وقد سبق المقاؿ بقبوؿ روايتو، وصحة االحتجاج بحديثو، وإف تضعيفو إنما ىو بسبب تشيعو، 
وليس بمقبوؿ ألنو من الجرح بالمذىب، وإال فهو معتضد برواية المجموع و)الجامع الكافي( 

 وغيرىما فزاؿ الضعف، لوجود المتابع.
األشهاد، حين سئل عن ابنتين والحديث يدؿ على ثبوت العوؿ ووقوع القضاء بو على رؤوس 

 وأبوين وزوجة وىو يخطب؟
وأجاب عنها ارتجاالً بين أثناء كبلمو في خطبتو، ووجو الجواب للسائل بقولو: ))صار ثمنها 

تسعاً(( وىذه المسألة ىي الشهيرة بػ)المنبرية(، وىو قوؿ الجمهور ومن سلف ذكره في 
 الحديث الرابع من ىذا، والخبلؼ لمن تقدـ ذكره.

وقد ذكرنا ىنالك حجة كل فريق ومقاؿ كل منهما في حجة اآلخر بما أغنى عن اإلعادة، 
والوجو في مصير ثمن ىذه المسألة للزوجة تسعاً أف أصلها من أربعة وعشرين، ألف فيها مخرج 

الثلثين والسدسين والثمن، وىو المراد بما ذكرنا آنفاً في أصل أربعة وعشرين عن المفتاح وغيره 



وكل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين، وما كاف   بلفظ:
كذلك فأصلها ذلك، وبها سميت لؤلبوين السدساف ثمانية محجوبين، وللبنتين الثلثاف ستة 

عشر، وللزوجة الثمن ثبلثة، فعالت إلى سبعة وعشرين، بمثل ثمنها، صار المزيد تسعاً، وىذا 
ور ليس لو غيره، فالثبلثة التي للزوجة من المسألة قبل العوؿ ىي ثمن ىو فرع األصل المذك

المسألة، صارت بعد العوؿ تسعاً، ولكل من األبوين تسع الماؿ وثلث تسعة، ولكل بنت تسعا 
 الماؿ وثلثا تسعو.

فقولو: ))صار ثمنها تسعاً(( أي صار الثمن بعد العوؿ تسعاً، ويعرؼ ما انتقص الوارث بعد 
 سبة ما عاؿ بو األصل إلى مبلغها بالعوؿ.العوؿ بن
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وتقدـ أف معنى العوؿ ميل السهاـ عن مقاسمها قبل العوؿ، بحيث يصير لكل منها غير اسمو 
األوؿ بعد العوؿ، لداللة حديث األصل، ألف مقسم الثمن ثبلثة من المسألة قبل العوؿ فأميل 

سع ػ أي صار اسمو تسعاً بعد العوؿ ػ باعتبار الثمن المذكور من سبعة وعشرين بعد العوؿ الت
إعطاء فرائض المسألة من أصلها المذكور، فصار مجموع سهاـ فرائض الورثة سبع وعشرين، 

فإذا نسبت ما بيد كل وارث مما بلغت إليو السهاـ صار للزوجة تسع الماؿ، ولؤلب تسع الماؿ 
 ثلث تسع.وثلث تسعو، ولؤلـ كذلك، وللبنتين خمسة أتساع الماؿ و 

فقد انتقص كل وارث تسع ما يأتي لو بعد العوؿ، أو مثل ثمن ما يأتي لو قبل العوؿ وعند من 
نفي العوؿ يجعل فرض غير األبوين والزوجين مطلق، والمطلق غير عاـ لؤلحواؿ المسماة 

 باألوضاع واألزماف، ألف العاـ مقيد كما علم في األصوؿ.
زوجاف فرضهما في محلهما، وما بقي كاف ألقرب نوع وحينئذ يجب أف يستوفي األبواف وال

تعصيباً ال فرضاً، والباقي في ىذه المسألة ثبلثة عشر للبنتين غير منقسم بينهن، فنضرب 
رؤوسهن في المسألة يبلغ الماؿ ثمانية وأربعوف ومنو ينقسم على جميع الورثة: للزوجة الثمن 

نت ثبلثة عشر. وقد تقدـ الكبلـ مستوفى، ستة، ولؤلب السدس ثمانية، ولؤلـ كذلك، ولكل ب
 فراجعو ترشد ػ إف شاء اهلل ػ.
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قولو: ))وىو يخطب على المنبر(( أي سئل وىو يخطب الناس على منبر الكوفة، لما أخرجو 
الطحاوي من طريق الحارث عن علي، وفي )التلخيص(: وىو على المنبر، وليس في رواية 

ف على المنبر، ولعلها خطبة وعظ وتذكير ال خطبة جمعة، لتحريم البيهقي وأبي عبيد أنو كا
الكبلـ فيها على غير الخطيب كما ىو المختار، وسميت ىذه بػ)المنبرية( ألنو عليو السبلـ 

 سئل عنها وىو يخطب على المنبر، فقاؿ لو السائل متعنتاً: أليس للزوجة الثمن؟
 ي أثناء كبلمو: صار ثمنها تسعاً يا ابن الجدعا.فأجابو علي عليو السبلـ ارتجاالً ببل روية ف

وفي رواية: ))سل تفقهاً ال تعنتاً(( وزاد: ))يا ابن الجدعا(( والسائل لو عبد اهلل بن الكوى من 
الخوارج، ولم يذكره البيهقي وأبو عبيد، وكاف عالماً ػ أيضاً ػ ونزؿ فيو وفي أصحابو قولو تعالى: 

ًعا {]الكهف:}َوُىْم َيْحَسُبوَف َأنػَّهُ   [.104ْم ُيْحِسُنوَف ُصنػْ
ومن أمثلة عوؿ ىذا األصل: بنتا ابن وجد وجدة وزوجو، أو زوجة وبنت وبنت ابن وأـ وجد، أو 
زوجتين وبنتين وأب وجدة أـ أـ، أو ثبلث زوجات وأربع جدات وبنت وأربع بنات ابن وجد أب 

 أب أب، أو أربع بنات وأربع زوجات وجد وجدتين.
ر كل مسألة منها من أربعة وعشرين، وتعوؿ إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها صار فهذه الصو 

المزيد تسعاً، ويعمل في كل مسألة يحسبها من التصحيح المنصوص عليو في )باب تصحيح 
المسائل(، وليس للزوجة فأكثر في كل ىذه المسائل غير التسع تختص فيو الواحدة، ويشترؾ 

ي ىذه المسألة انتقص تسع ما يأتي لو قبل العوؿ، أو مثل ثمن فيو ما زاد عليها، وكل وارث ف
 ما في يده بعد العوؿ.
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واعلم إنما دؿ عليو األصل بالتسع للزوجة مع أبوين وابنتين ىو أحد الست الحاالت 
 المنحصرة فيها مسائل إرث الزوجة فأكثر.

في مسألة زوجة وأبوين والثمن وتقدـ أف لها الربع غير محجوبة في الحديث السادس من ىذا 
 محجوبة كما تقدـ.

ولها الخمس في مسألة أخوين ألـ وأختين ألبوين أو ألب، ولها ثبلثة أجزاء الماؿ من جزء 
ثبلثة عشر مع أـ وأختين ألبوين أو ألب، ولها ثبلثة أجزاء الماؿ من جزء سبعة عشر مع أختين 

ى اإلماـ عليو السبلـ الكبلـ في فرائض ذوي ألبوين أو ألب وأختين ألـ وأـ، ىذا وقد استوف
سهاـ النسب ما عدا الجدة وما زاد عليها، والجد ممن يستحق السدس، فأفرد لكل منهما باباً 

 لما ستعرؼ فقاؿ:



 باب الجدات
عقد اإلماـ عليو السبلـ ىذا الباب، لبياف األحاديث التي يذكر فيها إرث الجدات، وأتى فيو 

لجميع األقواؿ اآلتي ذكرىا، لما ستعرؼ من الخبلؼ في عدد الوارثات  بصيغة الجمع، لشمولو
 منهن.

وتقدـ الكبلـ في أقل الجمع وال حد ألكثره، والجدات: جمع جدة، وىي أقرب أصوؿ الميت 
من اإلناث من قبل أبويو، إذ ال يتحقق صدؽ الجمع إال بوجود جدات األبوين الوارثات، ألف 

الجمع شامل لهن وللساقطات وألىل الفرائض في معرفة الوارثة الكبلـ فيهن وإف كاف لفظ 
 منهن والساقطة كبلـ طويل.

 وحاصلو: أف الدرجة األولى درجة أبوي الميت ليس فيها أي جدة.
 والدرجة الثانية: أبويهما، وفيها جدتاف أـ أبيو وأـ أمو، وىما وارثتاف.
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ة من قبل األب، وناصفة من قبل األـ ثبلث منهن و الدرجة الثالثة: فيها أربع جدات، ناصف
وارثات، وىن )أـ أـ أب، وأـ أب أب، وأـ أـ أـ( والرابعة ساقطة من قبل األـ، وىي أـ أب أـ، 

 وسيأتي الكبلـ عليهن في الحديث الثاني ػ إف شاء اهلل ػ.
بع من قبل األـ والدرجة الرابعة: ثماف جدات، أربع من قبل األب كلهن وارثات إال واحدة، وأر 

 كلهن ساقطات إال واحدة.
فالبلتي من قبل األب ىن )أـ أـ أـ أب، وأـ أـ أب أب، وأـ أب أب أب( كلهن وارثات، 

والرابعة ساقطة وىي )أـ أب أـ أب(، والبلتي من قبل األـ ىن )أـ أـ أـ أـ( وارثة )وأـ أـ أب 
 أـ( و)أـ أب أب أـ( و)أـ أب أـ أب( كلهن ساقطات.

في كل درجة مثلي ما قبلها نصفهن من قبل األب، ونصفهن من قبل األـ، والوارثة منهن  وىكذا
من قبل األـ واحدة في كل الدرج، وىي التي أدلت بمحض اإلناث وما عداىا ساقطة، ومن 
قبل األب بعدد الدرج وارثات، وما زاد ىي الساقطة، وىي التي أدلت بمحض الذكور إلى 

 فة الوارثات من الساقطات أحد أمرين:محض اإلناث، وضابط معر 
األوؿ: إف كل جدة أدلت إلى الميت بمحض اإلناث )كأـ أـ األـ( أو بمحض الذكور )كأـ أب 
أب( أو بمحض الذكور إلى محض اإلناث )كأـ أـ أب( فوارثة، وما خرجت عن ذلك فساقطة 

 )كأـ أب أـ(.
وأماً بين أبين كأـ أبي أـ األب فساقطة،  الثاني: إف كل جدة أدرجت أباً بين أمين كأـ أبي األـ



 وال يتأتى كل ذلك إال بمعرفة نسبهن إلى الميت، فيجب أوالً معرفة ذلك، وال خبلؼ فيو.
 وقد اشترط العلماء للوارثات منهن اجتماع شرطين:
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 األوؿ: أف تستوي درجتهن، فإف اختلفن فالسفلى تسقط العليا، وىو قوؿ الجمهور، وسيأتي
 الكبلـ على ذلك.

 الثاني: أف يسلمن من العلل المانعة من الميراث، وإال فبل إرث إجماعاً.
وقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في دليل ميراث الجدة فأكثر، ىل من الكتاب أـ من السنة؟ 

 وفي مقداره؟
هور فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، وجم

الصحابة، وزيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور، وأبو حنيفة، والشافعي، 
ومالك، وأحمد، وأئمة أىل البيت، والهادوية، ورجحو الفقهاء للمذىب، ومن المتأخرين 

 المحققوف الجبلؿ والبدر األمير والشوكاني، أنو ثابت من السنة.
الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك  ونقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاؽ

عنو البيهقي، إال ما يروى عن سعد بن أبي وقاص، أنو أنكر ذلك، وذكره الجبلؿ في )ضوء 
النهار( قاؿ: قيل: وال يصح إسناد ىذه الرواية إليو، ومقداره السدس تنفرد بو الواحدة، 

، وال يسقطهن إال األـ من ويشتركن فيو إذا اجتمعن، وال فضل بينهن مع استوائهن في الدرج
 الطرفين كما يسقط األب الجدات من قبلو.

وذىب ابن عباس ومن وافقو، وبو قاؿ طاووس، ومن المتأخرين ابن حـز إلى أف ميراث الجدة 
فصاعداً وإف علت ثابت بنص القرآف، وذلك أنهم جعلوا الجدة بمنزلة األـ ترث الثلث إذا لم 

ثلث، وذلك مع عدـ الحاجب وترث السدس حيث ترث األـ يكن للميت أـ حيث ترث األـ ال
 السدس وذلك مع الحاجب، وكل جدة كذلك حيث ال أـ أو أقرب منها.
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احتج األولوف باألدلة اآلتي ذكرىا في ىذا الباب وشواىدىا، ومن حججهم ما ذكره ابن حجر 
تسألو ميراثها؟ فقاؿ:  في )التلخيص( عن قبيص بن ذؤيب، قاؿ: جاءت الجدة إلى أبي بكر

مالك في كتاب اهلل شيء، وفي نسخة: وما علمت لك في سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 



وسلم شيء، فارجعي حتى أسأؿ الناس، فرجعت فسأؿ الناس؟ فقاؿ المغيرة بن شعبة: شهدت، 
رؾ؟ وفي نسخة: حضرت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أعطاىا السدس، فقاؿ: ىل معك غي

 فقاـ محمد بن مسلمة األنصاري فقاؿ مثلما قاؿ المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، وفيو قصة عمر .
مالك، وأحمد، وأصحاب السنن، وابن ماجة، والحاكم من ىذا الوجو، وإسناده صحيح لثقة 

رجالو، إال أف صورتو مرسل، فإف قبيصة ال يصح سماعو من الصديق، وال من محمد بن 
 ن المغيرة، وال يمكن شهوده للقصة، قالو ابن عبد البر.مسلمة، وال م

وقد اختلف في مولده، والصحيح أنو ولد عاـ الفتح فيبعد شهوده للقصة، وقد أعلو عبد الحق 
تبعاً البن حـز باالنقطاع، وقاؿ الدار قطني في )العلل( ػ بعد أف ذكر االختبلؼ فيو عن الزىري 

 ومن تابعو ػ انتهى. ػ : يشبو أف يكوف الصواب قوؿ مالك
وفي سنده عثماف بن إسحاؽ بن خرشة، عن قبيصة، ذكر أبو عمر في )التمهيد(: إف أىل 
النسب ينسبوف عثماف بن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي خرشا، ثم ذكر عن مصعب أنو نسبو  

 كذلك، ثم حكى عنو أنو لم يتابع أحد مالكاً ػ يعني على قوؿ عثماف بن خرشة ػ انتهى.

(1/494) 

 

وفي )التقريب(: عثماف بن إسحاؽ بن خرشة ػ بمعجمتين بينهما راء مفتوحات ػ القرشي العامري 
المدني، وثقو ابن معين في رواية الدوري وفي )التهذيب( عن قبيصة بن ذؤيب، وعنو ابن 

 شهاب فقط وثقو ابن حباف، وفي )الميزاف( يعرؼ وقد وثق ػ انتهى.
يو قصة عمر في البيهقي، ثم جاءت الجدة األخرى إلى عمر بن وفي )التلخيص( ػ أيضاً ػ وف

الخطاب تسألو ميراثها، فقاؿ مالك: في كتاب اهلل شيء، وما كاف القضاء الذي قضى بو أبو 
بكر إال لغيرؾ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن ىو ذاؾ السدس، فإف اجتمعتما فهو 

 بينكما، فأيكما خلت فهو لها ػ انتهى .
وذكره في )المنتقى( ونسبو إلى الخمسة إال النسائي، وصححو الترمذي، وزاد نسبو في )نيل 

األوطار( إلى ابن حباف والحاكم.. إلى آخر ما قالو الحافظ، وسيأتي مختصرًا وسكت البيهقي 
عن رواية قبيصة ىذه، وقاؿ في )باب استبراء أـ الولد( في رواية قبيصة عن عمر أنو لم يدرؾ 

 فهو عنده أنو لم يدرؾ أبي بكر باألولى. عمر،
والمراد بقولو: ))ثم جاءت الجدة األخرى(( أي التي تخالفها كما في رواية الترمذي، بمعنى 

 أنها على خبلؼ صفة التي جاءت إلى أبي بكر بأنها أـ األب واألخرى أـ األـ.
يق عبيد اهلل العتكي، عن وأخرج البيهقي ، والدار قطني ، وأبو داود، والنسائي ، كلهم من طر 



عبد اهلل بن بريدة، وسيأتي في شرح الحديث اآلتي، وأخرج البيهقي، والدار قطني من طريق 
 معقل بن يسار، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أعطى الجدة السدس .
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اهلل صلى وأخرج الدارمي، وابن ماجة، من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أف رسوؿ 
 اهلل عليو وآلو وسلم ورث جدة سدساُ، ولفظ الدارمي: أطعم جدة سدساً .

قاؿ البيهقي: وروي عن شعبة، عن يونس بن عبيد، وكذا رواه أبو القاسم البغوي، عن محمد بن 
حميد، تفرد بو محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد قالو البيهقي، 

بو أبو زرعو، وابن داره.وابن ماجة، وأبو   داود وسيأتي، وفي )الجوىر النقي(: كذَّ
وقاؿ النسائي: ليس بثقة، وكيف يقوؿ البيهقي: والمحفوظ حديث معقل، وىو في الطريقين من 
حديث معقل، وروى عبد اهلل بن أحمد في المسند من طريق عبادة بن الصامت، أف النبي صلى 

 بالميراث بالسدس بينهما. اهلل عليو وآلو وسلم: قضى للجدتين
وذكره في )المنتقى( وزاد نسبو الشارح، قاؿ: أخرجو أبو القاسم بن مندة في مستخرجو، 

والطبراني في )الكبير( بإسناد منقطع، ألف إسحاؽ بن يحيى لم يسمع من عبادة، دلت ىذه 
من السنة، األدلة وما سيأتي وما أدى معناىا على ثبوت فرض السدس للجدة، وما زاد عليها 

 وحديث قبيصة وإف كاف مرسبًل فهو حسن صحيح.
قالو الترمذي، وقاؿ الحاكم: صحيح على شرطهما ولو شواىد عند أبي داود والنسائي من 

حديث بريدة، أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أطعم السدس الجدة، إذا لم تكن دونها أـ، 
 ف، وغيره.وسيأتي في الحديث اآلتي، وقبيصة وثقو ابن حبا

[ وقولو تعالى: 11واحتج ابن عباس ومن معو بقولو تعالى: }َوَورِثَُو َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث {]النساء:
 [ فجعل آدـ وامرأتو أبوينا.27}َكَما َأْخَرَج َأبَػَوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة {]األعراؼ:
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مرسبلً عن أبي بكر، وعمر، وابن  قاؿ في )المحلى(: ما وجدنا إيجاب السدس للجدة إال
 مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت.

: كتب إلي علي بن إبراىيم التبريزي األزدي قاؿ: نا الحسين بن محمد، بن عبد  قاؿ ابن حـز
اهلل ػ المعروؼ بالباف ػ نا دعلج بن أحمد الجارودي، نا محمد بن إسماعيل الصانع، نا أبو نعيم 



ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قاؿ: الجدة بمنزلة األـ،  الفضل بن دكين، عن شريك، عن
 إذا لم تكن دونها أـ.

 وقاؿ طاووس: ))الجدة بمنزلة أـ ترث ما ترث األـ(( .
قاؿ اإلسماعيلي: من ورث الجد ميراث األب فإنو ناقض إذا لم يورث الجدة ميراث األـ.. إلى 

لقرآف وميراث األبوين في القرآف، فميراثها أف قاؿ: وقد وجدنا نصاً أف الجدة أحد األبوين في ا
 في القرآف، وتماـ الكبلـ سيأتي في الحديث الثالث من ىذا.

وأجابوا عن حجج األولين بأف رواية قبيصة مرسلة، فيلـز من قاؿ بالمرسبلت أف يقوؿ بهذا؛ 
ا عبد ألنو أعم من سائر األخبار المذكورة، ولم تخص جدة من جدة، ورواية بريدة في إسنادى

اهلل العتكي مجهوؿ ومختلف فيو، ورواية عبادة بن الصامت منقطعة، ألف إسحاؽ بن يحيى لم 
يسمع من عبادة، والمحفوظ في رواية معقل أنها في الجد ال في الجدة،ومحمد بن حميد ليس 

 بالقوي.
از، وأجاب األولوف: بأف الجدة ال يطلق عليها اسم األـ، وإطبلؽ األبوة على آدـ وحواء مج

وقد أخرج البيهقي من طريق شريك عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أف النبي صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم ورث الجدة شيئًا.
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ومن طريق العتكي عند أبي داود والدار قطني وغيرىما عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو كذلك، 
وعبد اهلل بن بريدة وثقو ابن معين وأبو حاتم،  والعتكي ػ أيضاً ػ وثقو يحيى بن معين وأبو حاتم،

وأخرج لو الستة، وصحح حديثو ابن السكن، وابن خزيمة، وأبي الجارود، وقواه ابن عدي، 
وسيأتي ذكر األدلة في ثبوت السدس للجدة فأكثر عن علي، وأبي بكر، وعن ابن مسعود، وزيد 

 .بن ثابت، بروايات عنهم متصلة قريباً ػ إف شاء اهلل ػ
وقد قاؿ البيهقي: أف المحفوظ من حديث معقل بن يسار في الجدتين )أـ األب وأـ األـ(، 

 ومحمد بن حميد وثقو جماعة، وسيأتي تماـ الكبلـ قريباً ػ إف شاء اهلل ػ.
ىذا وأما أدلة الباب الموعود بها أف الجدة وما زاد عليها ال يزدف عن السدس مع عدـ األـ 

 فمنها قولو:
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 ]السدس للجدة وما زاد عليها[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ال ترث جدة مع أـ، 

 وللجدات السدس ال يزدف عليو، وال ترث الجدة مع األـ شيئاً((
ال يتوىم أف عجز ىذا الخبر مكررًا، بل كل منهما مستقل بإسناده، لما في لفظ )المنهاج 

 سقط الجدة من جميع الجهات مع األـ.الجلي( وت
روينا عنو عن أمير المؤمنين أنو قاؿ: ))ال ترث جدة مع أـ(( وفيو: وروينا عن أمير المؤمنين أنو 

 قاؿ: ))وال ترث الجدة مع األـ شيئاً((. انتهى.
ولما سيأتي من الشواىد وجمعهما أبو خالد بهذا السند ىنا؛ التفاقهما في الحكم، ليشد 

بعضاً، ولئبل يتوىم تكرار المتأخر منهما لؤلوؿ فرؽ بينهما بذكر نصيب الجدات، وكل بعضها 
منهما يشهد لآلخر، وما سيأتي يشهد لهما، وعجز الخبر الثالث من ىذا اآلتي بلفظ: أنو كاف 
ال يورث الجدة مع ابنها وال مع ابنتها شيئاً، وشواىده اآلتية ىنالك شاىدة لبعض ما دؿ عليو 

ىنا ػ أي ال ترث الجدة مع ابنتها أـ الميت شيئاً ػ وما ىنا يعم الجدة، سواء كانت من  عمـو ما
 قبل األـ أو األب، يشهد لما سيأتي.

: قاؿ وكيع: وأنا األعمش، عن إبراىيم النخعي، عن ابن مسعود، قاؿ: ))ال  وأخرج ابن حـز
الفرائض( حديث علي:  تحجب الجدات إال األـ(( والحجب ىنا بمعنى اإلسقاط، وفي )تخريج

))ال ترث جدة مع أـ(( رواه في مجموع زيد بن علي، واإلجماع على ذلك سواء كانت الجدة 
 من قبل األب أو من قبل األـ ػ انتهى.
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: وخبر بن وىب عمن سمع عبد الوىاب بن مجاىد بن جبر يحدث عن أبيو، عن  قاؿ ابن حـز
اهلل عليو وآلو وسلم: أطعم جدتين السدس، إذا لم  علي بن أبي طالب، أف رسوؿ اهلل صلى

 تكن أـ أو شيء دونهما، فإف لم توجد إال واحدة فلها السدس.
وأخرج أبو داود، وقاؿ: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا أبي، نا عبيد اهلل ]أبو 

 عليو وآلو وسلم جعل المنيب[ العتكي، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو، أف النبي صلى اهلل
 للجدة السدس إذا لم يكن دونها أـ .

وأخرجو النسائي، وأخرج البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو الطاىر الفقيو، وأبو بكر بن الحسن، وأبو 
سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا زيد بن 

بد اهلل العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الحباب، ثنا عبيد اهلل بن ع



 وآلو وسلم أطعم الجدة الُسدس، إذا لم يكن دونها أـ.
وذكره في )تيسير الوصوؿ( من طريق بريدة بلفظ: إسناد أبي داود ونسبو إليو، وذكره في 

د قولو: ))...للجدة(( قاؿ: )المنتقى( ونسبو إلى أبي داود، وأخرجو الدار قطني، وزاد فيو بع
: مجهوؿ، وقاؿ  ))أـ األـ(( وفي إسناده عبيد اهلل العتكي المروزي مختلف فيو، قاؿ ابن حـز

البيهقي: تكلم فيو غير واحد، وثقو يحيى بن معين، وذكره في )تخريج الفرائض( وفي )نيل 
ن عدي، وابن وىب األوطار( قاؿ: وصححو ابن السكن، وابن خزيمة، وأبو الجارود، وقواه اب

 لم يسم من أخبره بو عن عبد الوىاب.
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: قاؿ: وعبد الوىاب بن مجاىد ىالك ساقط، وفي )الجامع الكافي( ذكر إجماع  قاؿ ابن حـز
الصحابة على أف الجدة ال ترث مع األـ، وعلى أف الجدة تحجب أمها، قاؿ وروى محمد 

 غير ذلك.بإسناده عن الشعبي، عن علي نحو ذلك.. إلى 
ويشهد لقولو: ))وللجدات الُسدس(( ما تقدـ في شرح الباب عن ابن حجر، ذكره في 

 )التلخيص( بلفظ: وفيو قصة عمر، ونسبو إلى مالك وأصحاب السنن، وابن ماجة، والحاكم.
وذكر في قصة عمر من طريق البيهقي بلفظ: ولكن ىو ذاؾ السدس، فإف اجتمعتما فهو 

اد في )المنتقى( قاؿ: وصححو الترمذي، وفي )نيل األوطار( زاد نسبو بينكما.. إلى آخره، وز 
 إلى ابن حباف.

وما تقدـ ػ أيضاً ػ في رواية عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في )المسند( بلفظ: قضى للجدتين من 
 الميراث بالُسدس بينهما ، وذكره في )المنتقى( عمن ذكرنا.

، وأبي داود، والبيهقي، والدارقطني ومن شواىده ما تقدـ أيضاً في شواىد ما ق بلو عند ابن حـز
 و)تيسير الوصوؿ( وفي )تخريج الفرائض( و)نيل األوطار(.

ولفظ )الحديث الثاني( من ىذا وشواىده تشهد لما ىنا، وفي الباب عند ابن حـز من طريق 
اشتمل  عبد الرزاؽ، وعند الدارمي من طريق إبراىيم، وخارجة، والحديث داللتو ظاىرة، وقد

 الخبر على مسألتين:
األولى: تدؿ على عدـ ثبوت ميراث الجدة مع وجود من كاف شرط ميراثها عدمو وىي األـ، 
وسواء كانت الجدة من قبل األـ أو األب أو معاً، وىو إجماع الصحابة فمن بعدىم، وسواء  

 كاف األب حياً أـ ال لمن كاف منهن من قبلو.
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لفظ )جدة( في الخبر نكرة في سياؽ النفي، فتعم كل جدة سواء كانت والوجو في ذلك: أف 
من قبل األـ أـ من قبل األب، ذكره في )المنهاج الجلي(، وصرح بو المحقق الجبلؿ في 

)ضوء النهار(، والحافظ ابن حجر في )فتح الباري(، وقاؿ النووي: ال ترث جدة مطلقاً مع أـ، 
ائر كتب العصيفري وكتب الحديث في الفرائض، ولفظ وذكره في )المصباح( و)المفتاح( وس

 )الجامع الكافي(.
وأجمعوا أيضاً ػ أي الصحابة ػ على أف الجدة ال ترث مع األـ، ولفظ )البحر(: وال يسقطهن ػ 

أي الجدات ػ إال األمهات، ولفظ )ضوء النهار(: وإنما يكوف السدس لهن مع عدـ األـ، إذ لو 
 ػ انتهى.وجدت األـ لسقطن بوجودىا 

وما دؿ عليو خبر علي وبريدة في شواىد األصل، ىو مستند خبر المجموع وشواىده،ومستند 
اإلجماع أصل أصيل في ىذا الباب، لما ذكره اإلماـ المهدي في )البحر(، والعصيفري في 

)المفتاح( وغيره من علماء الفرائض في مؤلفاتهم، بلفظ: تسقط الجدات مع األـ مطلقاً وال 
ي ذلك بين الصحابة فمن بعدىم، وسواء كانت الجدة من قبل األـ أو األب أو معاً، خبلؼ ف

 فبل إرث لهن مع األـ.
وذىب جماعة من العلماء، ومن المتأخرين المحقق الجبلؿ، أف األـ ال تسقط من الجدات إال 

 من كاف من قبلها ال من قبل األب فبل، وسيأتي ذكر حجتهم في الحديث الثالث من ىذا.
احتج األولوف بحديث األصل وشواىده، وما سيأتي في الحديث الثالث وشواىده، ووجو 

الداللة ما في لفظ )جدة( المذكورة في األدلة السالف ذكرىا من التنكير في سياؽ النفي، فتعم  
 كل جدة، سواء كانت من قبل األـ أو األب أو معاً.
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و ػ أي حديث علي ػ إف صح عمومو مخصوص قاؿ الجبلؿ في )ضوء النهار(: وأجيب بأن
بالقياس على األب، فإنو ال يشترط عدمو إال في إرث من كانت من الجدات من جهتو، فوجوده 

 ال يسقط الجدة من قبل األـ، فكذلك الجدة أـ األـ ال تسقط إال من كاف من قبلها.
ظ: إذا لم يكن دونها أـ ػ قاؿ: وأما ما في حديث بريدة اآلتي ػ أي الذي قد ذكرناه آنفاً بلف

فمع أنو من لفظ الراوي ىو دليل على أف المراد من كانت من جهتها، ألف دونها بمعنى أدنى 
مكاف منها فهو في قوة إذا لم يكن تحتها أـ واألـ ال تكوف تحت الجدة من قبل األب، وإنما 

 تكوف تحت الجدة من قبلها ػ انتهى.



لي كما صّرح بذلك في )المنهاج الجلي( وغيره، ويؤيده وأجيب بأنو ال قياس مع النص عن ع
: مجهوؿ، وفي )نيل  حديث بريدة، ورد بأف في إسناده عبيد اهلل العتكي، قاؿ ابن حـز

 األوطار(: مختلف فيو، وقاؿ البيهقي: تكلم فيو غير واحد.
ة، وأبو ورُدَّ بأف يحيى بن معين وثقو، وفي )نيل األوطار(: وصححو ابن السكن، وابن خزيم

الجارود، وقواه ابن عدي، ويؤيده ما ذكره في )الجامع الكافي( وغيره من إجماع الصحابة: أف 
الجدة مطلقاً تسقط مع األـ، ولما تقدـ في )التخريج( السالف ذكره في شواىد األصل، 

 ويشهد لذلك حديث ابن وىب المذكور.
: وعبد الوىاب  ورُدَّ بما تقدـ أف ابن وىب لم يسم من أخبره بو عن عبد الوىاب، قاؿ ابن حـز

 ىالك، ساقط.
وأجيب بأنو قد توبع بحديث األصل وشواىده فاعتضد بها، وقد فسر لفظ )دونها( في خبر ابن 
بريدة في ىامش سنن أبي داود بمعنى )معها( وعلى ىذا فهو في قوة، إذا لم يكن معها أـ، ومع 

 ذلك فسواء كانت من قبل األب أو األـ.
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وقد ثبت صحة أدلة المجموع الذي منو ىذا الخبر بما تقدـ للمؤلف ػ رحمو اهلل ػ في المقدمة 
فبل نخص عمومو بالقياس، لما عرفت أف محط النزاع فيما كاف من الجدات من قبل األب مع 

األـ، وليس منو ما ذكره المحقق الجبلؿ من قياس الجدة أـ األـ على األب، وىذه المسألة 
 الكبلـ عليها في التنبيو آخر الباب.سيأتي 

وخبر بريدة وابن وىب معتضدة بعمـو خبر المجموع المحموؿ على الرفع، إذ ليس لبلجتهاد 
فيو مسرح، فزاؿ ما فيها من الضعف بما ذكرنا، وبما في )المحلى( عند ابن حـز بلفظ: ))ال 

 يحجب الجدات إال األـ(( فعم ولم يخص.
المسألة على ثبوت ميراث الجدة فأكثر للسدس مع عدـ األـ، ويؤيده  )تنبيو(: يدؿ مفهـو ىذه

 منطوؽ حديث أبي داود، من طريق عبد اهلل بن بريدة المروزي المذكور آنفاً.
وذكر ابن حـز خبر مالك، عن الزىري، عن عثماف بن إسحاؽ، من حديثو عن قبيصة بن 

أبي بكر الصديق أف رسوؿ اهلل ذؤيب، أف المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة شهدا عند 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أعطى الجدة السدس.. إلى آخره.

وأدلة الباب السالف ذكرىا شاىدة لما ذكرنا، وقد أعل بأف قبيصة لم يصح سماعة من أبي بكر 
 فهو مرسل، إال أف لو شواىد عند أبي داود والنسائي من حديث بريدة المذكور.



وى ػ أيضاً ػ من حديث معقل بن يسار، وعمراف بن حصين، ىذا ومقتضى وذكر ابن مندة أنو ير 
داللة ما ذكرنا أف شرط ميراث الجدة فأكثر عدـ وجود األـ، وشرط عدـ ثبوت ميراثها وجود 

 من كاف شرط ميراثها عدمو.
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ف، حيث الثانية: قولو: ))وللجدات الُسدس(( يدؿ على ميراثهن الُسدس ال يزدف عليو ولو كثر 
ال أـ وال أقرب منهن فهو لهن إذا اجتمعن واستوين في الدرج، ولفظ )البحر(: فرضهن ػ يعني 

 الجدات ػ الُسدس وإف كثرف إذا استوين، وتستوي أـ األـ وأـ األب ال فضل بينهن.
قاؿ الجبلؿ في )ضوء النهار(: والسدس لمتساويات الجدات درجاً كجدتي أب وجدتي أـ، وال 

لك، ونسبو في )الجامع الكافي( إلى إجماع الصحابة، ولداللة ما أخرجو البيهقي خبلؼ في ذ
من طريق الشعبي، قاؿ: كاف علي وزيد بن ثابت يطعماف الجدة أو الثنتين أو الثبلث السدس ال 

 ينقصن منو وال يزدف عليو، إذا كانت قرابتهن سواء إلى الميت... الحديث .
ذلك مع استوائهن في الدرج، وأما اشتراكهن في الُسدس، وفي )الجامع الكافي( ما يشهد ل

فلداللة حديث المجموع اآلتي بعد ىذا وشواىده، ولفظ )التلخيص(: روي عن القاسم بن 
محمد قاؿ: جاءت الجدتاف إلى أبي بكر فأعطى أـ األـ السدس، وفي نسخة الميراث دوف أـ 

ثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها؟ فجعل األب، فقاؿ بعض األنصار: أعطيت التي لو ماتت لم ير 
السدس بينهما، مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن القاسم بن محمد، وىو 

 منقطع ػ انتهى.
وفي )تخريج الفرائض(: حديث عمر لما جاءت الجدة األخرى قاؿ: ىو ذاؾ الُسدس إف 

ره المرفوع المذكور في شواىد اجتمعتما فهو بينكما.. إلى آخر ما تقدـ، ولحديث علي وغي
 الخبر، وما تقدـ في شرح الباب.
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وال خبلؼ في ذلك إال ما يروى عن سعد بن أبي وقاص، أنو أنكر ذلك، قيل: وال يصح إسناد 
ىذا إليو، ذكره الجبلؿ في )ضوء النهار(، ولما ذكرنا من األدلة على اشتراكهن في الُسدس إذا 

 ن إلى الميت.اجتمعن واستوت درجاته
ىذا وقد اختلف العلماء في عدد الجدات الوارثات وأطالوا الكبلـ في ذلك، خصوصاً ابن حـز 



في )المحلى( فروى عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب وغيرىما، إلى توريث أـ األـ وأمهاتها 
 فقط، ونسبو ابن حـز إلى طائفة، ويمكن نسبتو إلى سعد ابن أبي وقاص لما سيأتي.

ا بحديث قبيصة بن ذؤيب السالف ذكره، أف أبا بكر ورث الجدة أـ األـ وأف عمر واحتجو 
 ورثها السدس، وقد أعل بما تقدـ.

ورد بأف لو شواىد تقدـ ذكرىا، قاؿ الترمذي: حسن صحيح، وقاؿ الحاكم: صحيح على 
وفي شرطهما، وذكر في )التلخيص( ما تقدـ عن القاسم بن محمد، وتمامو: ورواه الدار قطني، 

نسخة من )التلخيص(: البيهقي من طريق ابن عيينة، واألنصاري بينو ىو عبد الرحمن بن سهل 
 أخو بني حارثة، وكاف بدرياً. انتهى.

والقاسم بن محمد لم يدرؾ جده أب أبيو باتفاؽ ذكره في )الخبلصة( وأخرجو البيهقي ػ أيضاً ػ 
ق الثوري عن يحيى بن سعيد، عن من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عمن ذكرنا، ومن طري

القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسكت عن إسناده قاؿ: وقد روي عن النبي صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم، وىو مرسل.

وذكره ابن حـز من طريق ىشيم وابن عيينة، كبلىما عن يحيى بن سعيد عمن ذكرنا، ومن طريق 
ػ ومن طريق أبي الزناد، أف أبا بكر ورث  ابن وىب، عن عبد الجبار، عن يحيى بن سعيد ػ أيضاً 

 الجدة أـ األـ السدس.
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: فهذا أبو بكر وعمر جعبل الميراث للجدة التي لؤلـ دوف أـ األب، وغاية ما  قاؿ ابن حـز
 احتجوا بو أف ىذه الجدة ىو المجتمع على توريثها، وال يصح أثر بخبلؼ ذلك.

 لنا: وعمر قاؿ بو ثم رجع عنو.فإف قيل: قد رجع أبو بكر عن ذلك؟ ق
وساؽ ابن حـز في الكبلـ.. إلى أف قاؿ: فإذا رجعا فماذا إذا وجد الخبلؼ ووسع اآلخر ما 
وسع األوؿ من االجتهاد واالستدالؿ، وليست الحجة التي احتج بها عليهما بموجبة رجوعاً، 

، وليس رجوع من رجع ألف أـ األـ ترث وال تورث ببل خبلؼ، والعمة تورث وال ترث ببل خبلؼ
 حجة، كما أف قوؿ من قاؿ ليس بحجة، إال أف يصحح القوؿ أو الرجوع حجة. انتهى.

قلت: صريح )التلخيص( و)تخريج الفرائض( وغيرىما بلفظ: ))ثم جاءت الجدة األخرى(( 
دليل على أنها أـ األب، قاؿ في )التناقيح(: أخرجو أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة 

 ىنا من حديث قبيصة بن ذؤيب.
قاؿ الترمذي: حسن صحيح، وما في لفظ الترمذي: جاءت الجدة )أـ األـ أو أـ األب( إلى 



أبي بكر، بينو لفظ النسائي أف الجدة أـ األـ جاءت إلى أبي بكر مؤيد لما في )التلخيص( 
 بلفظ:

اءت إلى عمر أـ األب، )تنبيو(: قاؿ القاضي: أف التي جاءت إلى أبي بكر أـ األـ، والتي ج
 وفي رواية ابن ماجة ما يدؿ على ما ذكرنا. انتهى.

فثبت أف عمر ورث الجدة أـ األـ وأـ األب معاً، وبو عمل أبو بكر، بما تقدـ في )التلخيص( 
 أف أبا بكر ورثهما، وىو الذي سيأتي للطائفة اآلتية.

ىو أب األب وأبوه وإف عبل، فإف قالوا: فقد صح اإلجماع على أنو ال يرث إال جد واحد و 
 فالواجب أف ال ترث إال جدة واحدة، وىي أـ األـ وإف علت.
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فقد أجيب: بأف ىذه الحجة الزمة ألىل القياس، وال تثبت فريضة بقياس، وبأف الجدات يمكن 
اجتماعهن في درجة واحدة من جهة الدعوة، أو من جهة ارتفاع درجتهن، بخبلؼ الجد فيهما 

 فبل.
وقد يتعلق لهذا القوؿ بحديث ابن بريدة السالف ذكره، وال يلـز من ال يمنع من األخذ بقوؿ 
مختلف فيو إذا أوجبو برىاف، بل يوجب األخذ بو حينئذ، ولوال البرىاف الموجب لتوريث ما 

فوؽ الجدة لكاف ىذا القوؿ ىو الذي ال يجوز القوؿ بسواه، ألنو المجتمع عليو بيقين ال شك 
 وما عداه فمختلف فيو، ونحن ال نقوؿ بالقياس، قالو ابن حـز ػ انتهى.فيو، 

قلت: ليس القياس ىنا إلثبات فريضة الجدة كالجد، بل ىو لتوحيد الجدة وتخصيصها 
 بالفريضة الثابتة بغير القياس.

وقد عرفت ما ذكرنا من النصوص على توريث الجدتين فأكثر، وستعرؼ ما سيأتي فاألولى في 
 أنو ال قياس مع النص، وأما اجتماعهن من جهة الدعوة فكذلك األجداد.الجواب 

وقالت طائفة بتوريث جدتين فقط، وىي: )أـ األـ وأمهاتها أـ أمها وأـ أـ أمها( وىكذا أبداً أماً 
فأماً فقط )وأـ األب وأمها وأـ أـ أمها( وىكذا أماً فأماً فقط، وال يورثوف أـ جد أصبًل، وىو 

وعمر بن الخطاب، ونسبو ابن حـز إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن قوؿ أبي بكر 
ىشاـ، والزىري، وربيعة، وابن أبي ذؤيب، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي سليماف، ومن 

 وافقهم ػ انتهى.
وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في رواية عبادة بن الصامت، ومجاىد في خبر، وبو 

 ماـ مالك بن أنس ومن وافقو، وىو قوؿ طائفة من السلف والخلف.قاؿ اإل
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وأخرج الببيهقي من طريق عبد ربو بن سعيد، أف أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشاـ،  
 كاف ال يفرض إال لجدتين.

نو ورث واحتجوا باإلجماع على ذلك، ولما رواه ابن أبي ذؤيب، عن الزىري، أنو قاؿ: ال نعلم أ
في اإلسبلـ إال جّدتين وقاؿ مالك: ال نعلم أحداً ورث أكثر من جدتين منذ كاف اإلسبلـ إلى 

، وبما تقدـ في رواية ابن وىب عمن سمع عبد الوىاب.  اليـو
: عبد  وقد تقدـ أف ابن وىب لم يسمع من أخبره بو عن عبد الوىاب، وأما ما قالو ابن حـز

دـ ذكرىا، منها: كبلـ التلخيص في حديث قبيصة أف أبا الوىاب ىالك ساقط فلو شواىد تق
بكر ورث الجدتين بعد أف أخبره عبد الرحمن بن سهل، وبما أخرجو عبد اهلل بن أحمد في 

))المسند(( من طريق عبادة بن الصامت أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قضى للجدتين 
 بالُسدس بينهما.

ستخرجو(، والطبراني في )الكبير( بإسناد منقطع ألف إسحاؽ وأخرجو أبو القاسم بن مندة في )م
 بن يحيى لم يسمع من عبادة، ورواه في )مجمع الزوائد( عن عبادة بن الصامت.

وأخرجو أحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادىما منقطع، ورواه الحاكم على شرط الشيخين، 
تقدـ في حديث مجاىد أف النبي وحديث قبيصة وإف كاف مرسل فوقوع العمل بو مؤيد لو، وما 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أطعم جدتين السدس ((.
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وحديث عبادة أخرجو البيهقي قاؿ: وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، نا الحسن بن 
محمد بن إسحاؽ، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليماف، ثنا 

ة، حدثني إسحاؽ بن يحيى ]بن الوليد[ عن عبادة بن الصامت، قاؿ: إف من موسى بن عقب
 قضاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))للجدتين من الميراث الُسدس سواء(( .

: وحديث عبادة مرسل، إال عند من يقوؿ  قاؿ البيهقي: وإسحاؽ عن عبادة مرسبًل قاؿ ابن حـز
من توريث غيرىن، وكأف مالك والزىري وربيعة لم يبلغهم توريث  بالمرسل، لكن ليس المنع

علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومن سيأتي بتورث الثبلث الجدات أو بلغهم ولما يصح 
 عندىم، والمختار الصحة، وسيأتي.

: والعجب من مالك والشافعي في أقوالهما في الفرائض مقلدين لزيد بن ثابت،  قاؿ ابن حـز



ثابت يورث ثبلث جدات، فخالفوه ببل معنى، قاؿ: واإلجماع باطل، لما عرفت من وزيد بن 
الخبلؼ وما سيأتي، وخبر مجاىد فاسد، ولما سيأتي عنو لمن سيأتي ذكره، وإال فليس فيو منع 
من توريث أكثر، وىو قوؿ سعد بن أبي وقاص اآلتي ذكره في الحديث اآلتي البن مسعود، أال 

جة؛ ألنو ال خبلؼ في وجوب توريث حواء امرأة آدـ لو كانت حية ولم تورث حواء ليس فيو ح
يكن دونها أـ وال جدة، ألف كل ميت في العالم من بني آدـ لو أـ وألمو أـ، وىكذا إلى بنت 
حواء، فهي جدة قطعاً، وليس إنكار سعد على ابن مسعود موجباً أف سعداً كاف يورث جدتين، 

 جدة واحدة.بل يمكن أف يكوف ال يورث إال 
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وقالت طائفة: وىم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس في رواية، 
وابن مسعود في رواية، وحماد بن أبي سليماف، وإبراىيم النخعي، واألوزاعي، وأحمد بن حنبل، 

السالف ذكرىن والهادوية إلى توريث ثبلث جدات وىن: )أـ أـ أـ، وأـ أـ أب، وأـ أب أب( 
 في الدرجة الثالثة، وبو أخذت الحنابلة والحنفية، ورجحو الفقهاء للمذىب.

واحتجوا بحديث المجموع اآلتي وشواىده، وباإلجماع مع القياس ػ أي قياس كل جدة تدلي 
 بوارث.

وقالت طائفة: وىم عمر في رواية، وابن عباس في رواية، وطاووس، والليث بن أبي سليم 
يد وحماد بن سلمة والحسن البصري في رواية، وابن سيرين في رواية ومن وافقهم وحماد بن ز 

إلى توريث أربع جدات، وىن )أـ أـ أـ( و)أـ أب أب( و)أـ أـ أب( و)أـ أب أـ( المذكورات 
في الدرجة الثالثة، وورثوا )أـ أب األـ(، وىي من ذوي األرحاـ، ويمكن أنهم أرادوا ما في 

 الف ذكرىا، وفيها أربع وارثات واألوؿ أظهر.الدرجة الرابعة الس
واحتجوا بما أخرجو البيهقي، قاؿ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، 

أنا محمد بن نصر، أنا عبد األعلى، ثنا معمر قاؿ: سمعت بن عوف يحدث عن محمد في 
 الجدات األربع، أف عمر أطعمهن الُسدس .

أبو سعيد، ثنا أبو عبد اهلل، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد األعلى، ثنا حماد بن قاؿ: وأخبرنا 
سلمة، عن ليث بن أبي سليماف عن طاووس، عن ابن عباس، قاؿ: ترث الجدات األربع 

 ]جمع[ .
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وأخرجو ابن حـز من طريق حماد بن سلمة.. إلى آخره بلفظو، وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق 
هاؿ، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن الحسن البصري وابن الحجاج بن المن

 سيرين، أنهما كانا يورثاف أربع جدات، وليس لمن ذكرنا حجة.
: وأما من لم يورث إال أربع جدات فما نعلم لهم متعلقاً أصبًل، فبطل لتعرِّيو من  قاؿ ابن حـز

 الحجة.
مي، وىو قوؿ سفياف الثوري، وأبو حنيفة، وقالت طائفة بتوريث كل جدة، إال من أدلت برحا

وأصحابهما، وىذه الطائفة يمكن انضمامها إلى الطائفة القائلة بتوريث الثبلث الجدات، ألف 
الرحامية أوؿ ما توجد في الدرجة الثالثة، وىي التي فيها الثبلث الجدات الوارثات والرابعة ىي 

رجة المذكورة، وتلك اقتصرت عليها، وحجتهم الرحامية، إال أف ىذه الطائفة لم تقتصر على الد
اإلجماع، وما روي من طريق سعيد بن منصور، نا خالد بن عبد اهلل، عن داود بن أبي ىند، عن 

 ]عامر[ الشعبي، قاؿ: إنما طرحت )أـ أبي األـ( ألف أبا األـ ال يرث .
: ال حجة لهم أصبًل، إال ما قاؿ الشعبي: من أف الذي أدلت  بو ال يرث، فيقاؿ قاؿ ابن حـز

لهم: فكاف ماذا ىذا المسلم يموت لو أب كافر وجد مسلم أو عم مسلم أو ابن أخ مسلم أو 
ابن عم مسلم، وال خبلؼ في أف كل من ذكرنا يرث، وأف الذي يدلي بو ال يرث، إنما المواريث 

 حجة ػ انتهى.بالنصوص ال بالقرب وال باإلدالء.. إلى أف قاؿ: فبطل ىذا القوؿ، لتعرِّيو من ال
وإال فكبلـ الشعبي ليس بحجة؛ ألنها قد ترث من جهة أخرى كما سيأتي، وأبو األـ يرث في 

)باب ذوي األرحاـ( ودعوى اإلجماع غير ممكنة، لما في ىذه المسألة من األقواؿ، ولعدـ 
 المستند.
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، وابن سيرين، وفي وقالت طائفة بتوريث كل جدة ولو أدلت برحامي، وبو قاؿ الحسن البصري
رواية عنهما وىو قوؿ مسروؽ، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، ومن وافقهم، وىذه الطائفة 

يمكن انضمامها إلى قوؿ من قاؿ بتوريث األربع الجدات، ألف الرحامية أوؿ ما توجد في 
و زدف على الدرجة الثالثة، إال أف تلك اقتصرت على توريث األربع، وىذه لم تقتصر عليها ول

 أربع.
، قاؿ: روينا من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن أشعث،  واحتجوا بما ذكره ابن حـز
وابن سهل ػ وىو محمد بن سالم ػ كبلىما عن الشعبي، قاؿ: كاف عبد اهلل بن مسعود يورث ما 

، وزيد بن قرب من الجدات وما بعد، وقد وري ىذا ػ أيضاً ػ عن علي بن أبي طالب، وابن عباس



 ثابت ػ انتهى .
وظاىر ىذا القوؿ أف الُسدس لهن جميعاً، والبن مسعود ػ أيضاًػ عند ابن ماجة، وعبد الرزاؽ، 
وسعيد بن منصور من طريق الشعبي، قاؿ: وكاف عبد اهلل يورث ما قرب من الجدات وما بعد 

القربى.  منهن، جعل لهن السدس إذا كن من مكاف متشتت، وإف كن من مكاف واحد ورث
 انتهى .

: وكبلـ ابن مسعود ليس بحجة وال حجة لو، فيرد ىذا القوؿ لتعريو عن الحجة،  قاؿ ابن حـز
وذىب الجمهور إلى توريث كل جدة وإف علين مهما أدلين إلى الميت بذي سهم أو عصبة 

على رفق الضابط السالف ذكره في أي درجة كانت واستوت درجتهن، سواء كن من جهة األب 
األـ أو معاً ولم يسقطن، فيقسم السدس بينهن على السواء، فإف اختلفن في الدرج أو 

 فالسدس للسفلى، فإف لم توجد إال جدة أدلت بمن ذكرنا فالسدس لها.
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)تنبيو(: إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنو ليس في قوؿ طائفة وال في حججهم المنع من توريث 
إذا لم توجد إال الدوف أو األكثر، وال وقوع التوريث لما قاؿ  دوف ما قالت األخرى أو أكثر، 

كل منهم مع وجود الدرجة السفلى مما قاؿ، ولعل كل ىذه األقواؿ باعتبار وقوع القضايا 
 المختلفة في أزماف مختلفة.

وقد ذكرنا سابقاً أف المرجع عند التنازع واالختبلؼ سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 
ديت ىذا الباب المرفوعة ناطقة بتوريث الجدة والجدتين والثبلث الجدات في قضايا وأحا

مختلفة، إال أنها كلها مرسلة، وليس فيها منع توريث ما فوقهن، وال االقتصار على واحدة 
 منهن، وسيأتي تحقيق الكبلـ وتقريره آخر الباب ػ إف شاء اهلل ػ.

المسائل الفرضية إذ لم يرو وقوع أي مسألة منها  وإال فما زاد على الثبلث الجدات كلها من
 إلى الغاية ونهاية ما وقفت عنده األدلة فيما أعلم إلى توريث الثبلث الجدات، كما في قولو:
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 ]توريث الثبلث الجدات[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ، في رجل ىلك وترؾ جدتي 

و، فورث جدتي األب وإحدى جدتي األـ التي من قبل أمها، وأسقط التي من أبيو، وجدتي أم



 قبل أبيها فلم يورثها شيئاً((.
بيض لو في )التخريج(، قاؿ في )التلخيص( حديث أنو: ))أعطى السدس ثبلث جدات ، 
جدتين من قبل األب وواحدة من قبل األـ(( الدار قطني بسند مرسل، ورواه أبو داود في 

 بسند آخر عن إبراىيم النخعي، والدار قطني والبيهقي من مرسل الحسن ػ انتهى. المراسيل
وىو في الدار قطني من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيو، أنو كاف يورث 
ثبلث جدات إذا استوين، اثنتاف من قبل األب، وواحدة من قبل األـ وذكره الحافظ بن حجر، 

 ي( من طريق عبد الرحمن بن يزيد.ورواه في )المنتق
وأخرج البيهقي في )سننو( قاؿ: أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد اهلل، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى 
بن يحيى، أنا ىشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، أف زيد بن ثابت وعلي ػ رضي اهلل عنهما ػ  

 من قبل األـ .كانا يورثاف ثبلث جدات: اثنتاف من قبل األب وواحدة 
وأخرج البيهقي ػ أيضاً ػ بالسند إلى محمد بن نصير، قاؿ: حدثنا شيباف، ثنا حماد، ثنا حميد 

 وداود، أف زيد بن ثابت قاؿ: ترث ثبلث جدات: جدتين من قبل األب، وواحدة من قبل األـ .
يعقوب، ثنا يحيى وأخرج ػ أيضاً ػ : قاؿ أخبرنا: أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن 

بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، ثنا أشعث بن سوار، عن الشعبي، قاؿ: جئن أربع جدات 
 ]يتساوقن[ إلى مسروؽ فألقى )أـ أب األـ( وورث ثبلث جدات .
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وأخرجو الدارمي بلفظ إسناده من طريق يزيد بن ىاروف.. إلى آخره ولفظ متنو، وأخرجو ابن حـز 
 عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن أشعث إلى آخره بإسناده ومتنو.من طريق 

وأخرجو عبد الرزاؽ من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي بلفظو، وأخرجو ابن حـز من طريق 
عبد الرزاؽ ػ أيضاً ػ عن معمر، عن قتادة، إذا كن الجدات أربع فاطرح أـ أبي األـ، وورث 

 الثبلث السدس أثبلثاً.
بن منصور من طريق الشعبي، قاؿ: كاف عبد اهلل يورث ثبلث جدات اثنتين من  وأخرج سعيد

قبل األب وواحدة من قبل األـ، فكاف يجعل السدس بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى 
 التي من قبل األب .

وذكره في )كنز العماؿ( بلفظو، والمراد بقولو: )أخرى( أف التي من قبل األـ أسفل منهن فترث 
 س دونهن.السد

وأخرج الدارمي بلفظ: حدثنا حجاج بن منهاؿ، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر، قاؿ: 



سمعت إبراىيم، قاؿ: أطعم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثبلث جدات سدساً، قاؿ: 
 قلت: يا إبراىيم من ىن؟ قاؿ: جدتاؾ من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك .

ن زيد، عن أبيو بلفظو، وفيو أيضاً من طريق يزيد بن ىاروف، أنا األشعث، وفيو من طريق خارجة ب
عن الشعبي، عن علي وزيد قاال: إذا كانت الجدات سواء ورث ثبلث جدات، جدتا أبيو أـ أمو 

 وأـ أبيو، وجدة أمو، فإف كانت إحداىن أقرب فالسهم لذوي القربى .
بن يزيد، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو  وفي رواية عن منصور، عن إبراىيم عن عبد الرحمن

وسلم وىو ػ أيضاً ػ مرسل، وروي ػ أيضاً ػ من طريق خارجة، ومكحوؿ، وحميد، وداود بن أبي 
 ىند، قالوا جميعاً: إف زيد بن ثابت قاؿ: يرثن ثبلث جدات: جدتا األب، وجدة األـ.
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أبي ىند وحميد، قاال جميعاً: إف زيد وأخرجو ابن حـز من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن 
بن ثابت.. إلى آخره، قاؿ: وقد روي أيضاً عن علي بن أبي طالب، وأخرج ػ أيضاً ػ حديث 

إبراىيم من طريق سفياف الثوري، وحماد بن زيد، وجرير بن عبد الحميد، كلهم عن منصور، عن 
 إبراىيم كذلك.

سعيد بن منصور: أنا أبو معاوية، أنا  قاؿ البيهقي: ىذا مرسل، وأخرج ابن حـز من طريق
األعمش عن إبراىيم، قاؿ: كانوا يورثوف من الجدات ثبلثاً: جدتين من قبل األب، وواحدة من 

 قبل األـ .
وفي الباب عند الدارمي من طريق إبراىيم، وخارجة بن زيد، عن أبيو، والحسن، ورواه أبو داود 

ي في مراسيل الحسن، وذكره في )الجامع الكافي( في مراسيلو، بسند آخر عن إبراىيم والبيهق
 وفي )المنهاج الجلي( بلفظ حديث األصل.

وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ: حدثني يحيى، عن سفياف الثوري، عن حماد بن أبي 
سلمة، عن إبراىيم النخعي، أف سعد بن أبي وقاص قاؿ البن مسعود: أتغضب عليَّ أف أوتر 

 ثبلث جدات، أفبل تورث حواء امرأة آدـ .بواحدة وأنت تورث 
وأخرجو البيهقي من طريق سعد بن أبي وقاص أنو قاؿ البن مسعود: أنتم الذين تفرضوف لثبلث 

جدات، كأنو ينكر عليو، وفي رواية: ورث حواء من بنيها، وإسناده ليس بذاؾ وال يصح عنو 
د كيف يورث من مات قبل ذكره في التلخيص، قاؿ في )أصوؿ األحكاـ(: ىذه غفلة من سع

 المورث.
وأجيب: بأف سعداً لم يقصد ذلك، وإنما قصد اإلنكار على ابن مسعود في توريث الثبلث، 



ألف ذلك من البعيد، فضرب لو مثبلً لبياف بعد ما قالو ابن مسعود ولم يختص ابن مسعود بهذا 
 القوؿ، لما عرفت سابقاً من تعداد القائلين بو.
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يدؿ على ثبوت ميراث الثبلث الجدات، وإسقاط التي من قبل أب األـ، لكونها  والحديث
رحامية وىي أوؿ درجة توجد فيها الجدة الرحامية، ومجموع ما يتحصل في ىذه الدرجة أربع 

جدات، فإذا اجتمعن ورث منهن الثبلث المذكورة في الخبر، من قبل األب اثنتاف )أـ أب 
من قبل )األـ أـ أـ األـ(، وكلهن سهاميات، ألنهن أدلين إلى  األب( و)أـ أـ األب( وواحدة

المورث بمحض الذكور وبمحض اإلناث، وسقطت الرابعة التي من قبل أب األـ، ألنها رحامية 
 إلدالئها إلى المورث بمحض الذكور إلى محض اإلناث.

نو ال يمكن اجتماع وقد شملهن الضابط المذكور في شرح الباب، وإنما ذكرنا الدرجة الثالثة، أل
 من في الخبر منهن إال فيها كما تقدـ بيانو.

فيقسم السدس بين الثبلث المذكورات على سواء، وإف لم يذكر في حديث األصل لتقدـ ذكره 
في الحديث األوؿ، بلفظ: ))وللجدات السدس ال يزدف عليو (( وللتصريح بذلك في خبر 

 ذكور.النخعي وابن مسعود، عند سعيد بن منصور الم
وأما ما قالو ابن حـز بلفظ: وروينا من طريق ابن وىب، عن عبد الجبار بن عمر، ومسلمة بن 

علي، وابن أبي الزناد، قاؿ مسلمة: عن زيد بن واقد، عن مكحوؿ، وقاؿ عبد الجبار، وابن أبي 
د الزناد: كبلىما عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، ثم اتفق خارجة ومكحوؿ، أف زي

 بن ثابت ورث ثبلث جدات: اثنتين من قبل األـ، وواحدة من قبل األب ػ انتهى.
وأخرجو الدار قطني من طريق قتادة عن سعيد ابن المسيب، عن زيد بن ثابت أنو قاؿ: اثنتين 

 من قبل األـ وواحدة من قبل األب .
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ح ما روي عن زيد بن ثابت، وذكره في )التلخيص( فكلها غير مشهورة ومنقطعة ومخالفة لصرائ
عند الدار قطني من طريق أبي الزناد، ومن طريق سعيد بن منصور وغيرىما بذكر اثنتين من قبل 

 األب وواحدة من قبل األـ، وإلعتضادىا بحديث المجموع وشواىده.
والوجو ظاىر؛ ألف أـ أب األـ رحامية باالتفاؽ، ويمكن أف الراوي عن زيد بن ثابت أو من بعده 



 لم يتثبت أو سبق قلم.
وقد اختلف العلماء فيما دؿ عليو الخبر، فذىبت طائفة من السلف والخلف إلى توريث 

الثبلث الجدات المذكورات وسقوط الرابعة، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد 
من بن ثابت، وابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، وجمهور الصحابة ومن بعدىم و 

سلف ذكرىم في القوؿ الثالث في تعداد الجدات الوارثات، وىم حماد بن سليماف، والنخعي، 
واألوزاعي، واإلماـ أحمد بن حنبل، ومن تابعهم، إلى توريث الثبلث المذكورات دوف الرابعة لما 
ذكرنا، وبو قالت الهادوية، ورجحو الفقهاء للمذىب، ووافقهم أىل القوؿ الخامس، وىم سفياف 
 الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابهما ومن تابعهم، القائلوف بتوريث كل جدة، إال من أدلت برحامي.

وىنا وجدت أربع جدات استوت درجتهن إلى المورث، ثم نظرنا فيمن أدلين بو إلى المورث 
فوجدف الثبلث المذكورات أوالً أدلين إلى المورث بسهامي إال األولى، فأدؿ إلى المورث 

 ثات، والرابعة ساقطة، ألنها أدلت إلى المورث برحامي.بعصبة فوار 
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وروى البيهقي: من طريق محمد بن نصر أنو نقل اتفاؽ الصحابة، ولفظو: أخبرنا أبو سعيد بن 
أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، قاؿ: قاؿ محمد بن نصر: جاءت األخبار عن أصحاب 

جماعة من التابعين أنهم ورثوا ثبلث جدات، وللخبر المذكور النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم و 
عن إبراىيم قاؿ: أطعم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثبلث جدات سدساً، وال نعلم عن 

 أحٍد من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ بخبلؼ ذلك .
ؤمنين، وزيد بن ثابت، وابن واحتجوا بحديث األصل وشواىده، وإف كانت موقوفة على أمير الم

مسعود، وابن عباس وغيرىم فمحمولة على الرفع، لما ثبتت باإلستقراء أف ثبوت المواريث إنما 
 ىي بالنصوص.

وقد ثبت النص بذلك في حديث إبراىيم النخعي السالف ذكره، الناطق بثبوت وراثة الثبلث 
بيك، وجدتك من قبل أمك(( إال أنو الجدات، ولما في خبره من بيانو بقولو: ))جدتاؾ من قبل أ

وإف كاف مرسبلً فداللة األصل وشواىده عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وسائر جماىير 
الصحابة قوالً وعمبًل، مؤيدة لثبوت إسناد الخبر، لما ذكرنا أف المواريث إنما ىي بالنصوص، 

تابعين على ذلك ػ أي على خبر ولما ذكره البيهقي عن محمد بن نصر أنو اتفاؽ الصحابة، وال
 إبراىيم ػ فكاف إجماعاً.
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وأصل مسألة من في الخبر إذا انفردف من مخرج فرضهن وىو السدس، ومخرجو من ستة، 
وتصح المسألة من ثمانية عشر لهن السدس ثبلثة، لكل واحدة منهن سهم، والباقي للعصبة أو 

االنفراد بمثابة العصبة، فتقسم التركة بينهن رد على سهامهن بل على رؤوسهن، ألنهن مع 
أثبلثاً، لكل واحدة منهن ثلث التركة، سدس ما في يد كل واحدة منهن بالفرض وخمسة 

أسداسو بالرد، فإف كاف معهن من ذوي سهاـ النسب أو السبب أو معاً، فعلى صفة ما تقدـ من 
 العمل.

عباس في رواية، وطاووس.. إلى آخر من وذىب أىل القوؿ الرابع، وىم: عمر في رواية، وابن 
تقدـ ذكره، القائلوف بتوريث أربع جدات، ويمكن موافقة أىل القوؿ السادس، وىم: الحسن 
البصري ومن معو القائلوف بتوريث كل جدة، ولو أدلت برحامي ألىل ىذا القوؿ إلى توريث 

ورات، وقد تقدـ الكبلـ األربع الجدات المذكورات في الخبر، وورثوا أـ أبي األـ مع المذك
 البن حـز ببطبلف القولين المذكورين، لتعريهما عن الحجة.

وقد روي عن ابن مسعود وعمر، وابن عباس عدـ توريث أـ أبي األـ، كما ىو منطوؽ حديث 
األصل وشواىده، وكل ذلك يحجهم، ومن الحجة عليهم ما قرره علماء الفرائض، أف من 

ت بقريب يجب أف يكوف الذي يدلي بو أقوى حاالً من المدلي، المعلـو أف من يدلي إلى المي
وىاىنا أب األـ ال تعصيب لو وال تسهيم وال ميراث لو، إال بالرحم، فيجب أف ال يكوف حاؿ 

 أمو أوكد من حالو، بل أضعف منو باألولى.
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بكر عبد الرحمن بن  وأما ما ذىب إليو مالك، وتابعو الزىري، وأبو أويس عن أمامة، وبو قاؿ أبو
الجارودي بن ىشاـ المذكور في القوؿ األوؿ في الحديث قبل ىذا إلى توريث أـ األـ وأمها 

 وأـ األب وأمها فقط.
ولفظ )الموطأ(: قاؿ مالك: ))ثم لم نعلم أف أحداً ورث غير جدتين منذ كاف اإلسبلـ إلى 

(( . ومثل ذلك قاؿ الزىري وغيرىما.  اليـو
يصة المذكور، وفي موضع في الموطأ: وقاؿ مالك: ال ميراث ألحد من واحتجوا بخبر قب

الجدات إال للجدتين، ألنو بلغني أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ورث الجدة، ثم سأؿ 
أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو ورث الجدة 

 خرى إلى عمر.. إلى آخره .فأنفذه لها، ثم أتت الجدة األ



قاؿ في )شرح الزرقاني( وفي )تنوير الحايك لموطأ مالك(: والحق ما قالو مالك.. إلى آخره 
 وكذا قاؿ الترمذي، والنسائي: الصواب قوؿ مالك.

قد أجاب عنو العلماء: بأف مالك لم يبلغو توريث علي، وزيد، وابن عباس، وابن مسعود ومن 
و بلغو ولم يصح عنده، والحق صحة ذلك وثبوتو، والمصنف ال يقدر وافقهم ألـ جد األب أ

على دفعو، والمتبع للحق ال يتجاسر إلى رده، وحاشا مالكاً لو بلغو وصح لديو لقاؿ بو، وإال 
فبل يلـز من عدـ علم الزىري ومالك بذلك عدـ علم غيرىما، ألف عدـ العلم ليس علماً 

 بالعدـ.
أبيها(( ػ أي من قبل أب أـ المتوفي فلم يورثها شيئاً، وىي أـ أب  قولو: ))وأسقط التي من قبل

األـ، ألنها وإف كانت في درجة من تقدـ ذكرىن إلدالئها بابنها أب األـ وىو رحامي ال ميراث 
 لو مع ذوي السهاـ، فباألولى أمو ال ميراث لها مع من ذكرنا، كما ستعرؼ قريبًا.
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ماـ أحمد بن سليماف في )أصوؿ األحكاـ( من طريق زيد بن علي عن ويشهد لذلك ما ذكره اإل
آبائو، عن علي، قاؿ: ال ترث أـ أبي األـ شيئاً، قاؿ: والمراد بو إال في ذوي األرحاـ، وروي 

 عن ابن عباس، وعن جابر بن زيد مثلو.
نا محمد بن وأخرج البيهقي: أخبرنا بو أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ث

نصر، ثنا عبد األعلى، وشيباف، قاال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي ىند، عن الشعبي، 
وحميد، عن الحسن، قاال في أـ أبي األـ: ال ترث، وقاؿ داود عن الشعبي: ألف الذي تدلي بو 

 ال يرث فكيف ترث ىي .
داود، عن الشعبي، قاؿ: ال  وفي الدارمي، من طريق سليماف بن حرب: ثنا حماد بن سلمة، عن

 ترث أـ أب األـ؛ ألف ابنها الذي تدلي بو ال يرث، فكيف ترث ىي ػ انتهى .
وروي عن ابن مسعود: ))أنو كاف ال يورثها(( ذكره عنو في )أصوؿ األحكاـ( والمعتبر في ثبوت 

ء  ميراث من في الخبر من الجدات وما دونهن عدـ وجود األـ، لمنطوؽ الخبر األوؿ، سوا
 كانت الجدة من قبلها أو من قبل األب وعدـ وجود ابنها، لقولو:
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 ]حالة الجدة مع ابنها أو ابنتها[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ: أنو كاف ال يورث الجدة مع 

 ابنها وال مع ابنتها((.
دات( في )باب قوؿ علي وزيد بن ثابت قاؿ في )التخريج(: الدارمي في الفرائض في )باب الج

رضي اهلل عنهما(: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد، 
 أنهما كانا ال يورثاف الجدة أـ األب مع اإلبن ػ انتهى.

وفيو ذكر في حديث الباب ومحلو ىنا، ولفظو البيهقي بإسناده عن محمد بن سالم، عن 
اً وزيداً كانا ال يجعبلف للجدة مع ابنها ميراث وأخرج مثلو عنهما من طريق الشعبي، أف علي

 إبراىيم النخعي ػ انتهى.
قلت: كبلـ التخريج شاىد لصدر الخبر، وفي مسند الدارمي من طريق الشعبي، أف علياً وزيداً 

 ال يورثاف الجدة وابنها حي.
عن محمد بن سالم، عن الشعبي،  وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري،
 أف علياً، وزيدًا، كانا ال يورثاف الجدة أـ األب مع األب .

وفي )المحلى( عند ابن حـز من طريق ابن وىب عمن يوثق بو، عن سعيد بن المسيب، قاؿ: 
 قاؿ ابن مسعود في الجدة: ال تورث وابنها حي منعها الذي بو تمت ػ أي الذي أدلت بو ػ.

: وحدثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاؽ، أنا عبد الرزاؽ، أنا معمر، عن الزىري، أف قاؿ البيهقي
 عثماف بن عفاف لم يورث الجدة إذا كاف ابنها حياً .

قاؿ الزىري: والناس عليو، وأخرجو ابن حـز بلفظو سنداً ومتناً من طريق عبد الرزاؽ، وأخرج ػ 
عن سعيد بن جبير، أف زيد بن ثابت كاف ال أيضاً ػ من طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن قتادة، 

 يورث الجدة أـ األب وابنها حي .
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وأخرجو البيهقي في )السنن( قاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن ىاروف، قاؿ: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، 

 بن المسيب، أف زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثاً .عن سعيد 
قاؿ: ))وثنا يزيد، قاؿ: أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أف علياً وزيداً كانا ال يجعبلف للجدة 

مع ابنها ميراثاً(( وعند ابن ماجة، وعبد الرزاؽ، وسعيد بن منصور، عن الشعبي، قاؿ: كاف علي 
 جدة مع ابنها .وزيد ال يورثاف ال



وأخرج ػ أيضاًػ : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، 
ثنا يحيى بن يحيى، أنا ىشيم، عن المغيرة، عن فضيل بن عمرو، عن إبراىيم: أف علياً وزيدًا  

 كانا ال يورثاف الجدة مع ابنها .
 علي، عن آبائو أنو قاؿ: ))يحجب األب أمو((.وفي )أصوؿ األحكاـ(: خبر عن زيد بن 

 ووري ذلك عن زيد وعثماف، أنهما: كانا ال يورثاف الجدة إذا كاف ابنها حياً ػ انتهى.
وأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور، نا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء: 

 من السدس ػ انتهى .أف زيد بن ثابت قاؿ: يحجب الرجل أمو كما تحجب األـ أمها 
إلى غير ذلك من آثار كثيرة عن الصحابة فمن بعدىم، ويشهد لعجز الخبر صدر حديث 
المجموع الثالث من ىذا السالف ذكره وعجزه وشواىدىما المذكورة ىنالك بما أغنى عن 

إعادة، ومن ذلك ما تقدـ ذكره عن عطاء، عن زيد بن ثابت، وفيو كما تحجب األـ أمها من 
 انتهى. السدس.
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وفي )المنهاج الجلي( بلفظ: وتسقط الجدة مع األب ومع األـ، وذكره في )الجامع الكافي(، 
 ووجو االستدالؿ باعتبار أف األـ ىي ابنة الجدة.

والحديث يدؿ على عدـ ثبوت ميراث الجدة فصاعداً للسدس من المورث ولد ولديها وإف نزؿ 
اء كاف ابن ابنها أبو الميت أو جده وإف عبل، أو ابنتها سواء  بوجود من أدلت بو إلى الميت، سو 

 كانت أـ الميت أو جدتو أـ أمو وإف علت.
والوجو في ذلك ما ذكرناه سابقاً، أف شرط ميراث الجدة فأأأأأأأكثر عدـ وجود من أدلت بو إلى 

وقد  الميت وعدـ األـ، سواء أدلت بها أو باألب فأسقطها وجود من شرط ميراثها عدمو،
 اشتمل الخبر على مسألتين:

األولى: قولو: ))أنو كاف ال يورث الجدة مع ابنها(( يدؿ على عدـ ثبوت ميراث الجدة أـ األب 
وإف علت من المورث ابن ابنها أو ابنة ابنها أو بنت ابنها أو معاً، بوجود ابنتها الذي أدلت بو 

اـ، وحكم جدة األب كذلك ساقطة إلى المورث وإف نزؿ، وىذا من إسقاط العصبة لذوي السه
بابنها الذي ىو جد الميت من الميراث من ابن ابن ابنها، أو من بنت ابن ابنها، ألنها أدلت 

 بابنها إلى ابن ابنها.
وىكذا حكم ما عبل من الجدات ساقطة مع ابنها أو ابن ابنها وإف نزؿ مهما كاف من أصوؿ 

)المفتاح( وغيره من علماء الفرائض بقولهم: المورث، وىو المراد بما قالو العصيفري في 



ويسقط األب من فوقو من الجدة فأكثر من قبلو، أي من جهة أبيو دوف أمهات األـ، فبل لعدـ 
 إدالئهن إلى الميت بو.
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: وال خبلؼ في أف األب ال يحجب أـ األـ وال أـ أـ األـ فصاعدًا، وحكم الجد  قاؿ ابن حـز
يسقط من فوقو من الجدة فأكثر من قبلو دوف أمهات األـ، ودوف زوجتو أب األب حكم األب 

وأمهاتها اللواتي يدلين بها، لعدـ إدالئهن بو إلى الميت، وكذلك ما عبل من األجداد لمن فوقو 
 من الجدات من قبلو من جهة أبيو.

: وقد ذىب  قالو الجمهور، وصرح بو في )الوسيط( واختاره الفقهاء للمذىب، قاؿ ابن حـز
بعض التابعين: أف الجد أب األب يحجب جدة األب أـ أمو، وىذا قوؿ ببل برىاف على صحتو 

 ػ انتهى.
قولو: ))مع ابنها((: المراد بو المباشر للوالدة، سواء كاف أب الميت أـ جده مع عدـ األب وإف 

 عبل، وكذا من في حكمو ابن ابنها وإف نزؿ.
ورث، سواء قربت الدرج أـ بعدت، وكل من أدلى إلى والوجو في ذلك أنها أدلت بو إلى الم

الميت بواسطتو أسقطتو تلك الواسطة، كما قرره علماء ىذا الفن، وصار عندىم استقراء ثابتاً 
 مجزوماً بو.

الثانية: قولو: ))وال مع ابنتها(( يدؿ على عدـ ثبوت ميراث أـ األـ للسدس من المورث ابن 
ها التي أدلت بها إلى أوالدىا، سواء كاف المتوفى ذكرًا أو أنثى، بنتها أو بنت بنتها بوجود ابنت

وكذلك حكم ما سفل من أوالد أوالد بنتها، سواء كانت ىذه الجدة للمتوفى، أو ألمو، أو ألـ 
 أمو.

والمراد بقولو: ))مع ابنتها((: التي ىي أـ المتوفى أو جدتو المباشرة الوالدة ابنتها أـ المتوفى، 
اسطة حكم ما قبلها، ودؿَّ مفهـو الخبر على ثبوت ميراث الجدة مطلقاً مع عدـ وحكم ىذه الو 

من أدلت بو، سواء كانت من قبل األب أو األـ، وأف شرط ميراثها عدـ ذلك، وىو الذي دؿَّ 
 عليو منطوؽ األدلة المذكورة.

(1/527) 

 



قط إال بوجود من وظاىر الخبر أف كل جدة سواء كانت من قبل األب أو من قبل األـ ال تس
أدلت بو، وىو كذلك في الجدة من قبل األـ باإلجماع، فبل تسقط باألب وال بالجد أب األب، 

 لعدـ إدالئها إلى الميت بو.
وال خبلؼ في ذلك، وأما الجدة من قبل األب في أي درجة كانت، فكاف القياس أنها ال 

ؿ بها إلى الميت كما أف األب ال تسقط إال بوجود من أدلت بو فبل تسقط باألـ، ألنها لم تد
 يسقط الجدة من قبل األـ، لعدـ إدالئها بو كما سبق ذكره عن الجبلؿ.

واحتج لكن لما ورد الخبر السالف ذكره أوؿ الباب بلفظ: ال ترث جدة مع أـ فعم ولم يخص، 
.  وفيو: وال ترث الجدة مع أـ، ولفظ: جدة تقدـ أنها نكرة في سياؽ النفي أفادت العمـو

صدنا ذلك عن القياس كما سلف تحقيق الكبلـ ىنالك، فبل يخصص عمـو ىذا الخبر بالقياس 
على األب، لما ذكرنا ىنالك أنو ال قياس مع النص، قالو الجمهور، وما تقدـ في حديث بريدة 

 بلفظ: ))إذا لم يكن دونها أـ (( في شواىد حديث الباب.
، وابن خزيمة، وأبو الجارود، وقواه ابن عدي، وتقدـ أنو وثقو ابن معين، وصححو ابن السكن

وتقدـ كبلـ الجبلؿ أنو من لفظ الراوي ىو دليل على أف المراد بو من كانت من جهتها؛ ألف 
 دونها بمعنى أدنى مكاف منها.. إلى آخره، وأبى ذلك الجمهور.
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أشار في )النهاية( وأجيب عنهم عن حجة الجبلؿ بأف لفظ: ))دونها(( أنو أقرب منها، وقد 
و)المصباح( إلى أنو بمعنى القرب وىو الذي يمكن الحمل عليو باعتبار أف ثبوت وراثة 

الجدات إنما ىي باألدلة والقرب، واألـ في درجة األب وأـ األب ىي أقرب الجدات من قبل 
الباب األب، فبل ترث مع األـ؛ ألنها دونها إلى الميت ػ أي أقرب منها ػ ويؤيده نصوص أدلة 

 وشواىدىا، وما ذكرناه ىنالك.
وأما من جعلها بمعنى أدنى مكاف منها فهو في قوة إذا لم يكن تحتها أـ فالظاىر عدـ مساعدة 

 اللفظ لذلك، وعلى الفرض فهو بعيد غير مشهور.
سلمنا فأدنى مكاف منها ىو بمعنى أقرب مكاف منها ػ أي أقرب درجة منها إلى الميت ػ وال 

 و في قوة إذا لم يكن تحتها أـ ال لغة وال عرفاً ػ واهلل أعلم ػ.يتأتى منو أن
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنو ال خبلؼ بين علماء اإلسبلـ في عدـ ثبوت الميراث للجدة من 

قبل األـ مع ابنتها التي ىي األـ، كما ىو منطوؽ أدلة الباب وشواىده، وىكذا ما عبل من 
رث مع السفلى من قبل األـ، وكاف مقتضى مذىب ابن مسعود، الجدات من قبل األـ أنها ال ت



ودليلو اآلتي توريثها مع ابنتها قياساً على توريثها مع ابنها، ألف الذكورة واألنوثة غير فارقة، 
 وسيأتي ما يرد ذلك.

 وأما مع الجدة من قبل األب وإف علت فتسقط من الميراث بأحد أمرين:
 ا ذكرنا وىو قوؿ الجمهور.األوؿ: مع وجود األـ، لداللة م

واحتجوا بحديث الباب وشواىده، وىذا من إسقاط ذوي السهاـ لذوي السهاـ لم أجد 
الخبلؼ في ىذه المسألة لغير المحقق الجبلؿ بعد مزيد البحث ػ واهلل أعلم ػ وقد عرفت ما 

 صدنا عن قياسو.
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ة لو مع اعترافو بأنها من كبلـ وحديث بريدة أجيب عنو بما تقدـ ذكره، وإال فليست بحج
الراوي فبل يخصص بذلك صرائح عمـو األدلة المذكورة بلفظ: ))ال ترث جدة مع أـ فعم (( 

 ولم يخص ػ واهلل أعلم ػ.
الثاني: بوجود ابنها الذي أدلت بو إلى الميت، سواء كاف أب الميت أو أب أبيو أو جده، لما 

 رث مع وجود المدلى بو.تقرر عند علماء الفرائض أف المدلي ال ي
وقد اختلف العلماء في توريث الجدة وابنها حي، فمنهم من جعلها في حكم منزلتها التي عليها 
اسمها، وجعلوا شرط ميراثها مع عدـ األـ عدـ ابنها ووجوده عدـ ميراثها، ومنهم من جعلها في 

 منزلة األـ فترث ميراثها مع ابنها.
لي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعثماف، وزيد بن علي، واألوؿ ىو قوؿ أمير المؤمنين ع

 وأحمد بن عيسى بن زيد، وروي عن سعد بن أبي وقاص، والزبير بن العواـ,
وبو قاؿ: سعيد بن المسيب، وطاووس، والشعبي، وسفياف الثوري، واألوزاعي، ومالك، 

ـ( وأوالده، وذىبت والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والهادي في )األحكا
الهادوية إلى ذلك، ورجح للمذىب، وصرح بو في )المنهاج الجلي( و)الجامع الكافي( 

و)البحر( والعصيفري في جميع مؤلفاتو، و)أصوؿ األحكاـ( ونسبو إلى عثماف وأصحاب أبي 
 حنيفة، قالوا: وكذلك الجد يسقط من فوقو من الجدات من الميراث من قبلو.
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لثاني ذىب أبو بكر، وعمر، وأبو موسى األشعري، وابن مسعود، وشريح، وعمراف بن وإلى ا
الحصين، وعامر بن واثلة، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وىو قوؿ عروة بن 

الزبير، وسلماف بن يسار، ومسلم بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وسواد بن عبد اهلل، وعبيد اهلل 
ك بن عبد اهلل، وأحمد بن حنبل، وإسحاؽ بن راىويو، وابن المنذر، وفقهاء بن الحسن، وشري

 البصرة.
، إلى أف الجدة ال تسقط بابنها الذي ىو أب  وروي عن داود وغيرىم، ومن المتأخرين ابن حـز
الميت وال من فوقو من الجدات من قبلو، فترث الجدة وإف علت معو السدس من ولده ذكرًا 

ك الجد وإف عبل ال يسقط من فوقو من الجدات من قبلو، فيرثن معو من كاف أو أنثى، وكذل
 المتوفى ابن ابنو أو بنت ابنو وإف نزؿ.

احتج األولوف بحديث األصل وشواىده، ومن حججهم: ما أخرجو الدارمي بلفظ: أخبرنا أبو 
وابنها  نعيم، حدثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد، أنهما كانا ال يورثاف الجدة

 حي.
وأخرجو بلفظو أبو نعيم: في )الحلية( وابن ماجة عن الشعبي، وأخرجو عبد الرزاؽ، وسعيد بن 

 منصور، وابن ماجة عن الشعبي، قاؿ: كاف علي وزيد ال يورثاف الجدة مع ابنها .
وبالقياس على بنت االبن مع االبن، فكما أف بنت االبن تسقط مع االبن، فكذلك الجدة مع 

 وألف اختبلؼ عمودي الميت بالعلو والسفل في اإلسقاط طردي. ابنها،

(1/531) 

 

وصرح مالك في )الموطأ( بلفظ: ))وإف الجدة أـ األب ال ترث مع األـ وال مع األب شيئاً (( 
وكذلك في )الخالدي( و)الوسيط( و)المفتاح( وسائر كتب الفرائض، والشافعي في األـ، إال في 

جدة السدس من ولد ابنها مع ابنها، وذلك نحو أف تزوج ابن ابنها مسألة واحدة فقد ترث ال
ببنت بنتها فيولد لو ولد فتموت أمو ثم يموت الولد عن أبيو وجدتو أـ أمو وىي أـ أبيو فهي 

جدة من جهتي أبويو، فترث الُسدس من جهة كونها جدة أـ أـ، وتسقط باألب من جهة كونها 
 جدة أـ أب.

بنت بنت بنت الجدة فيولد لهما ولد ثم يموت ىذا الولد بعد موت أمو فإف تزوج ىذا الولد ب
وأـ أمو وأمها، ولم يخلف إال أباه والجدة العليا، فهي جدة من ثبلث جهات ألنها: )أـ أـ أـ( 
و)أـ أـ أب( و)أـ أب أب( فترث السدس، لكونها أـ أـ أمو، وتسقط باألب من بقية جهاتها، 

 عند أىل القوؿ األوؿ.إذ ىي من قبلو، وال خبلؼ 



وعند آخرين ترث من جميع جهاتها وليس لها غير السدس، فإف كانت الجهات المذكورة 
 لجدات فالسدس بينهن على السواء، وال تسقط باألب إال من كن منهن من جهتو.

واحتج اآلخروف بالقياس على الجد في جعلو أباً يرث ميراثو، فجعلوا الجدة أماً ترث ميراثها، إذ 
ىو الوضع اللغوي، واإلطبلؽ الشرعي في قولو تعالى: }ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم 

 [.23{]النساء:
وبما أخرجو ابن حـز وغيره من طريق وكيع، نا حماد بن سلمة، عن عبد اهلل بن حميد بن عبد 

وسى الرحمن عن أبيو، قاؿ: مات ابن الحسكة الحبطي، فترؾ حسكة وأـ حسكة، فكتب أبو م
 األشعري إلى عمر في ذلك، فكتب إليو ُعَمر: أف ورّثها مع ابنها السدس .
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وأخرج من طريق سعيد بن منصور، نا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، وابن 
 سيرين، أف أبا موسى األشعري ورث أـ حسكة من ابن حسكة ، وحسكة حي .

سفياف الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو  وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق وكيع، نا
 الشيباني، عن ابن مسعود، أنو ورث الجدة مع ابنها .

وأخرجو سعيد بن منصور من طريق أبي عمرو الشيباني بلفظو: وأخرج ابن حـز ػ أيضاً ػ من 
رجل طريق سعيد بن منصور، نا ىشيم، نا سلمة بن علقمة، عن ُحميد بن ىبلؿ العدوي، عن 

منهم، أف رجبًل منهم مات وترؾ ]جدتيو[ أـ أبيو وأـ أمو وأبوه حي، فولّيت تركتو فأعطيت 
الُسدس أـ أمو، وتركت أـ أبيو، فقيل لي: كاف ينبغي لك أف تشرؾ بينهن، فأتيت عمراف بن 

 حصين، فسألتو فقاؿ: أشرؾ بينهن في الُسدس ففعلت .
عن ببلؿ بن أبي بردة، أف أبا موسى األشعري كاف وأخرج أيضاً من طريق عبد الرزاؽ، عن عمر 

 يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك ببلؿ وىو أمير على البصرة وىو قوؿ عامر بن واثلة.
وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق عبد الرزاؽ، نا ىشاـ بن حساف، ومعمر، قاؿ ىشاـ: عن أنس بن 

ن، ثم اتفق أنس ومحمد على أف سيرين، وقاؿ معمر: عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيري
 شريحاً كاف يورث الجدة مع ابنها وىو حي .

ومن طريق سعيد بن منصور، نا خالد ومنصور، كبلىما عن أنس بن سيرين، قاؿ: شهدت 
 شريحاً أتي في رجل ترؾ جدتيو أـ أمو وأـ أبيو وأبوه حي فأشرؾ بين جدتيو في السدس .

المصابيح( من طريق عبد اهلل بن مسعود، يرفعو إلى وأخرج ابن حـز والترمذي، وذكره في )
 النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو ورث جدة وابنها حي ػ انتهى.



(1/533) 

 

وفي الباب عن جابر بن زيد، عن عبد الرزاؽ، وعن الحسن وابن سيرين، عن سعيد بن منصور، 
: قد جاء نص القرآف بإيجاب ميراث األبوين سواء، فوجب بالقرآف ميراث األب  قاؿ ابن حـز

والجد وأبي الجد وجد الجد مع األـ؛ ألنهم أبواف، ووجب ميراث الجدة مع الجد كما قلنا 
 ومع األب؛ ألنهما أبواف، فليس ميراث األب أولى من ميراث األـ وأمها أمو.

اده وىذا نص ال يسع خبلفو، قاؿ: وكتب إلّي أبو الحسن علي بن إبراىيم التبريزي، وساؽ إسن
إلى محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروؽ، عن عبد اهلل بن مسعود، ويرفعو إلى النبي صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم، أنو ورث جدة وابنها حي، ورواه الترمذي من طريق محمد بن سالم.. إلى 

 آخره، ورواه في )المصابيح(.
يد بن منصور، عن الشعبي وأخرجو البيهقي في )سننو( وأخرجو عبد الرزاؽ، وابن ماجة، وسع

بلفظو، ومن طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األشعث ػ ىو ابن عبد الملك الحراني ػ 
 عن ابن سيرين، قاؿ: أوؿ جدة أطعهما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أـ أب مع ابنها .

األشعث بن عبد ومن طريق الحجاج بن المنهاؿ، أنا أبو يحيى بكر بن محمد الضرير، عن 
الملك، عن الحسن البصري، قاؿ: أوؿ جدة أطعمت الُسدس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم وابنها حي ػ انتهى.
وأخرجو الدارمي من طريق زيد بن ىاروف، حدثنا األشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، 

 .قاؿ: أوؿ جدة أطعمت في اإلسبلـ سهماً أـ أب وابنها حي 
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قاؿ: حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أف النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم أطعم جدة سدساً وفيو: ثنا سفياف، عن ابن جريج، عن إبراىيم بن ميسرة، عن 

 سعيد بن المسيب، أف عمر ورث جدة مع ابنها .
زيد بن إبراىيم، قاؿ: أنبأني الحسن، قاؿ: ))ترث وفيو: من طريق الحجاج بن منهاؿ: حدثني ي

]الجدة[ وابنها حي(( قاؿ: أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن ِعْلَيو، عن سلمة بن علقمة، عن 
 حميد بن ىبلؿ، عن أبي الدىماء، عن عمراف بن حصين، قاؿ: ترث الجدة وابنها حي .

يرة، عن إبراىيم قاؿ: قاؿ عبد اهلل: ترث قاؿ: أخبرنا حجاج بن منهاؿ، أنا أبو عوانة، عن المغ
 الجدة وابنها حي ػ انتهى .



وأخرجو أبو نعيم في )الحلية( وابن ماجة من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، أنو كاف يورثها، 
 ويقوؿ: إف أوؿ جدة في اإلسبلـ أطعمت وابنها حي.

أب مع ابنها((  وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: ))أف أوؿ جدة أطعمت السدس أـ
 وأخرج ػ أيضاً ػ عنو، أنو قاؿ: ))أف أوؿ جدة ورثت في اإلسبلـ مع ابنها(( .

أجاب األولوف عن حجج اآلخرين: بأف القياس على الجد فاسد، ألنو إنما قاـ مقاـ األب عند 
عدمو، ألنو عاصب مثلو، والجدة ال ترث بالتعصيب إنما ترثو بالتسهيم، ثم ىو معارض بقياس 

دة ببنت االبن مع االبن، وألف الجدة أـ األب ال تدلي باألـ، بخبلؼ الجد فهو يدلي الج
 باألب.

(1/535) 

 

وما عدا ما ذكرنا أقواؿ من الصحابة فمن بعدىم ليس عليها أدلة من كتاب وال سنة، وليس 
مع  لبلجتهاد فيها مسرح وال حجة في قوؿ أحد دوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، إال

الداللة من الكتاب أو السنة، وما رواه ابن حـز والترمذي، و))المصابيح(( من طريق عبد اهلل 
 بن مسعود، رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو ورث جدة وابنها حي .

ففي إسناده محمد بن سالم، قاؿ أبو حاتم: ىو شبو المتروؾ، وقاؿ النسائي: ال يكتب حديثو، 
هقي في )سننو(: وأما الذي أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال: قاؿ البي

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا محمد بن سالم، عن 
الشعبي، عن مسروؽ، عن عبد اهلل في الجدة مع ابنها أنو قاؿ: أوؿ جدة أطعمها رسوؿ اهلل 

عليو وآلو وسلم سدساً مع ابنها وابنها حي فمحمد بن سالم تفرد بو ىكذا، أو محمد صلى اهلل 
 بن سالم غير محتج بو .

قاؿ: ورواية يونس وأشعث، عن ابن سيرين، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم منقطعة، وإنما 
 تهى.الرواية الصحيحة فيو عن عمر، وعبد اهلل، وعمراف بن الحصين، سيأتي ذكرىا ػ ان

ورواية أشعث عن الحسن البصري منقطعة ػ أيضاً ػ وعلى فرض سبلمة محمد بن سالم، وعدـ 
االنقطاع فليس في روايتهم أف ابنها ىو أصل المورث، وىو محط النزاع، وال يتم االحتجاج إال 

 مع بياف ذلك، فيحمل على أنو أجنبي من المتوفى، إذ لو كاف أصلو لذكروا وراثتو.

(1/536) 

 



أجاب ابن حـز عن حجج األولين: بأنهم يحتجوف بالخبر الذي ذكرناه من طريق ابن وىب و 
عمن سمع عبد الوىاب، وىذا خبر سوء منقطع ما بين ابن وىب وعبد الوىاب، ثم عبد 

 الوىاب متروؾ، ثم ال يصح لمجاىد سماع من علي، ثم ليس فيو بياف بذكر األب.
ب أف يحجب أمو، قاؿ: ىذا قياس والقياس كلو فاسد، ثم وقالوا ػ أيضاً ػ : لما حجب أباه وج

لو صح لكاف ىذا منو غاية الفساد؛ ألنو إنما يحجب أباه بأنو عاصب أولى منو والجدة ال ترث 
بالتعصيب إنما ترث بالتسهيم، فبابو غير بابها، ثم يعارضوف بأف يقاؿ لهم: كما ال يحجب األـ 

 ـ كذلك ال يحجب أـ نفسو.ال يحجب الجدة، وكما ال يحجب أـ األ
وقالوا: كما تحجب األـ أمها، كذلك يحجب األب أمو، قلنا: ىذا قياس: والقياس كلو باطل، 
ثم لو صح القياس لكاف ىذا منو باطل، ألف األـ إنما حجبت أمها ألنها أـ أقرب منها، وليس 

كذلك األب ال األب كذلك، ثم يقاؿ لهم: كما ال تحجب األـ الجد وإنما يحجب الجد أب،  
 يحجب الجدات، وإنما يحجب الجد فقط.

وقاؿ: حجبها الذي تدلي بو، وىذا ليس بشيء، ألنو قوؿ لم يوجبو قرآف وال سنة، وكثير بن 
 شنظير ال شيء ػ انتهى.

وأجاب غيره عن حجج األولين: بأف رواية الشعبي عند الدرامي وغيره منقطعة، ورواية إبراىيم 
فيو ما ذكرنا من المقاؿ، ورواية الزىري عند البيهقي منقطعة، وقياس  مرسلة، ومحمد بن سالم

 الجدة مع الجد على بنت االبن مع االبن مردود؛ لمصادمتو بخبر ابن مسعود المرفوع.
أجاب المتأخروف: بأف أحاديث ابن مسعود المرفوعة قد صحت، فكاف األخذ بها أولى، حتى 

 بأنها لم تصح، ألنو تفرد بها محمد بن سالم.يتحقق نسخ توريث الجدة مع ابنها ورد 

(1/537) 

 

وقد عرفت ما تقدـ فيو من المقاؿ، ولم يعتضد برواية غيره، وقد يقاؿ: فائدة القياس الترجيح 
 بينو وبين النص المعارض لو، كما أشار إلى ذلك المحقق المقبلي؟ قالوا:

د اهلل، وعمراف بن الحصين قاؿ: أخبرنا قاؿ البيهقي: ))وإنما الرواية الصحيحة فيو عن عمر وعب
أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا 
سفياف بن عيينة، عن إبراىيم بن ميسرة، عن سعيد بن مسيرة: أف عمر بن الخطاب ورث جدة 

 من ثقيف مع ابنها.
اهلل، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو قدامة، ثنا سفياف عن أبي وأخبرنا أبو سعيد، أنبأنا أبو عبد 

 خالد، عن أبي عمرو، عن عبد اهلل بن مسعود، أنو ورث جدة مع ابنها.



وأخبرنا أبو سعيد، أنبأنا أبو عبد اهلل، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاؽ بن إبراىيم، ثنا إسماعيل 
أبي الدىماء، عن عمراف بن بن علية، عن سلمة، عن علقمة، عن حميد بن ىبلؿ، عن 

 الحصين، أنو كاف يورث الجدة وابنها حي ػ انتهى كبلـ البيهقي(( .
وأجيب بما ذكرنا أنو ليس فيها بياف ذكر أف ابنها ىو أبو الميت أوجده، كما أنو ليس فيها بياف 

لغير المتوفى ىل ابن ابنها أو بنت ابنها أو غيرىما! فيحتمل أف يكوف ذلك، ويحتمل أف يكوف 
رشده، ويحتمل أف يكوف ساقطاً، أو يكوف فيو أحد العلل الشخصية، ومهما احتمل سقط 

 االحتجاج بو، وإال فهو من قوؿ الراوي.

(1/538) 

 

وقد روى سعيد بن المسيب عن ابن مسعود عدـ التوريث، سلمنا فهي ال تقاـو اإلرساؿ في 
زيد بن ثابت، عند عبد الرزاؽ، أدلة األولين إلعتضادىا برواية سعيد بن المسيب، عن 

والبيهقي، وسكت البيهقي عن إسناده، وسعيد بن جبير، عن زيد بن ثابت، عند ابن حـز من 
 حديث أمير المؤمنين علي ػ عليو السبلـ ػ نص في المقصود، وكبلمو حجة.

ويمكن الجمع بين األدلة وىو أولى، مهما أمكن بأف الجدة التي ورثت مع ابنها كانت جدة 
للمتوفى من جهة األـ واألب، فورثت مع ابنها السدس الذي لها من قبل األـ كما في أحد 

 الصور السالف ذكرىا.
فإف قيل: رواية األولين نافية لميراثها واآلخرين مثبتة، والمثبت أولى من النافي، واشتماؿ 

 المثبت على زيادة علم، وألف فائدة التأسيس بخبلؼ النافي فقد أجيب:
اية البيهقي موافقة لؤلصل، وىو عدـ الميراث إال بدليل على ذلك، بل نص الدليل عن بأف رو 

علي ووافقو زيد بن ثابت، وعثماف بن عفاف، وغيرىم من جماىير الصحابة، على نفي ميراث 
 الجدة من قبل األب.

(1/539) 

 

عتضاد وصرح في ))شرح المنتهى(( للقاضي عبد الجبار، بترجيح النافي على المثبت إل
النافي، وىو المقرر باألصل بخبلؼ الناقل، وبوجو آخر ىو أف العمل بالمقرر حكم بتأخره عن 

الناقل، فيكوناف للتأسيس بخبلؼ العكس، فإنو يقتضي الحكم بتأخر الناقل، فيكوف المقرر 
للتأكيد، وحملهما معاً على التأسيس أولى من حمل أحدىما على التأكيد، فيتقدـ النافي على 



لمثبت، وإلى ذلك ذىب اآلمدي وابن الحاجب، وما قيل: إنهما سواء، ألف المثبت وإف ترجح ا
بالوجهين السابقين فالنافي يترجح بالوجهين اآلخرين فيتعارضاف، مردود بما إذا نظرنا إلى 

الوجوه المرجحة لتقديم كبلـ أمير المؤمنين في المجموع فكثيرة منها لكثرة علمو، فإنو أعلم 
بة باإلجماع وثقتو، وكونو أشد الصحابة ورعاً وتثبتاً، وكل ذلك مما ال خبلؼ فيو، ولقربو الصحا

من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقدـ إسبلمو، وكثرة عمل الصحابة فمن بعدىم بما 
 نص عليو خبر المجموع.

(1/540) 

 

حلو من األصوؿ، فعرفت أف وتقدـ كبلـ الزىري في خبر عثماف، أف الناس عليو كما قرر في م
خبر المجموع أرجح في العمل بو مع فرض التعارض، والقياس على بنت االبن يؤيد كبلـ 

المجموع لصحة حكم المقيس عليو عن الشارع، وإال فمن المعلـو عدـ التعارض، ألف خبر 
رىم ابن مسعود لو صح لما جهل عن أمير المؤمنين علي وزيد بن ثابت وعثماف بن عفاف، وغي

من جماىير الصحابة، وجرى منهم القوؿ أو العمل بخبلفة، على أف مقتضى مذىب ابن مسعود 
ودليلو بعدـ توريث الجدة مع ابنتها مقتضي لعدـ توريثها مع ابنها، كما أف مذىبو ىنا ودليلو 

 .مقتضي لتوريثها مع ابنتها؛ ألف الذكورة واألنوثة غير فارقة، وللناظر نظره ػ واهلل أعلم ػ
)تنبيو(: يتعلق بأدلة ىذا الباب وشواىده مسألة اختبلؼ علماء السلف والخلف في الجدات 

 إذا اختلفن جهة ودرجة، قرباً وبعدًا، إلى أربعة أقواؿ:
األوؿ: ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت في أشهر أقوالو، 

حابة، وبو قاؿ أىل الكوفة، ومالك في رواية عنو، وابن مسعود في خبر األشهر، وجمهور الص
وأبو ثور، وإسحاؽ بن راىويو، والحسن البصري، ومكحوؿ، وأبو حنيفة وأصحابو، واإلماـ 

أحمد بن حنبل، وسفياف الثوري، والحسن بن حي في قوؿ، وشريك، وابن سيرين، وداود، وىو 
 أشهر قولي الشافعي، وبو قالت الهادوية وغيرىم.

(1/541) 

 

ورجحو الفقهاء للمذىب، ومن المتأخرين، البدر األمير أف السفلى من الجدات سواء كانت من 
قبل األب نحو )أـ أب وأـ أب أب( أو من قبل األـ نحو )أـ أـ وأـ أـ أـ( أو معاً نحو )أـ أب 

وأـ أـ أـ( أو )أـ أـ وأـ أب أب( تسقط العليا، فيصير السدس لؤلقرب منهن درجة، وىو 



 صح من مذىب الشافعية.األ
ورجحو العبلمة بن الهائم، مستنداً في ذلك لما قطع بو األكثر حتى في )المحرر( و)المنهاج(: 

إف قرب كل جدة تسقط من بعد من الجدات أو الجدة، وصرح بو في )الجامع الكافي( 
د و)المصباح( وسائر المؤلفات، الشيخ العصيفري ولفظ )البحر(: وإف اختلفن سقط األبع

 باألقرب، فإف استويا فبينهن على سواء )كأـ أـ وأـ أب(.
والوجو في ذلك: أف السفلى بالنظر إلى من فوقها من الجدات بمنزلة األـ بالنظر إلى من فوقها  
كما تقدـ، وكل ذلك في الوارثات ػ أي المدليات بوارث ػ من ذي سهم، أو عصبة لو انفردت  

إذا اختلف نسبهن في الدرجة، وسواء كانت السفلى  كل واحدة منهن كاف لها السدس، وذلك
وارثة كما تقدـ أـ ساقطة، نحو أف يترؾ )أـ أـ األـ( و)أـ أب وأبيو( ألنو ال يعتبر أف يرث من 

 يحجب ويسقط، وإنما يعتبر سبلمة حالو من أحد الثبلث العلل الشخصية كما تقدـ.
سفياف ومعمر، عن الزىري، عن قبيصة  واحتجوا بما ذكره ابن حـز بلفظ: كما روينا من طريق

بن ذؤيب السالف ذكره، وفيو: فلما كانت خبلفة عمر جاءت الجدة التي تخالفها، فقاؿ عمر: 
 إنما كاف القضاء في غيرؾ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيكما خلت بو فهو لها.

(1/542) 

 

ويل، عن عمار ابن أبي عمار، عن زيد ومن طريق وكيع، نا سفياف ػ ىو الثوري ػ عن حميد الط
 بن ثابت، أنو كاف يورث القربى من الجدات .

ومن طريق سعيد بن منصور، نا ىشيم، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أف علي بن أبي 
 طالب، وزيد بن ثابت، كانا يجعبلف السدس للقربى منهما ػ يعني الجدتين ػ.

بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين ومن طريق الحجاج بن المنهاؿ، نا حماد 
في الجدات، قاؿ: إذا كانت واحدة فالسدس لها، وإف كانتا اثنتين فالسدس بينهما، وإف كن 
ثبلث فالسدس بينهن، وإف كن أربعاً فالسدس بينهن، وأيتهن كانت أقرب فهي أحق إنما ىي 

 طعمة ػ انتهى.
ق الشعبي، قاؿ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، وأنا وأخرج البيهقي في )السنن( نحوه من طري

أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا ىشيم عن ابن أبي ليلى، 
 عن الشعبي، أف علياً وزيداً كانا يورثا القربى من الجدات .

لفظو ػ بزيادة: وأخرجو عبد الرزاؽ، وابن ماجة، وسعيد بن منصور، كلهم من طريق الشعبي ب
))من قبل األب أو من قبل األـ(( ػ وأخرج أيضاً، قاؿ: وحدثنا يحيى، أنا أبو معاوية، عن 



 أشعث، عن الشعبي قاؿ: كاف علي وزيد يورثاف من الجدات األقرب فاألقرب .
ا وأخرج البيهقي ػ أيضاً ػ بلفظ: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثن
يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، قاؿ: كاف علي وزيد 
]رضي اهلل عنهما[ يطعماف الجدة أو الثنتين أو الثبلث السدس ال ينقصن منو وال يزدف عليو، 

 إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإف كانت إحداىن أقرب فالسدس لها دونهن .

(1/543) 

 

ؿ: وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا حسين قا
بن األسود، ثنا يحيى بن آدـ، ثنا شريك، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: كاف علي وزيد 

 يورثاف القربى من الجدات الُسدس، وإف يكن سواء فهو بينهن .
رمي من طريق بن زيد بن ىاروف، فهذه األدلة وما أدى وتقدـ كبلـ )كنز العماؿ( وحديث الدا

معناىا ناطقة بأف السدس الذي للجدات لؤلسفل منهن، وإف العليا منهن ساقطة بالسفلى، فإف 
 استوين درجة فبينهن على قدر عددىن، سواء كن من جهة األب فقط أو األـ أو معًا.

لمنطق النصوص المذكورة أنها ال ترث  وكل ىذه اآلثار عمن ذكرنا معتضدة بالقياس على األـ،
 جدة مع أـ، فكذا ال ترث العليا مع السفلى من الجدات.

ووجو ذلك أنها بالنظر إلى من فوقها أـ، وإال فكبلـ أمير المؤمنين علي عندنا حجة، وىو قوؿ 
 من قد عرفت من الصحابة فمن بعدىم يرجح.

غير األشهر، وبو قالت طائفة من العلماء:  الثاني: البن مسعود في األشهر، ولزيد بن ثابت في
أنو ال تفاضل بين الجدات في القرب والبعد، سواء كن من مكانين ػ أي من جهتي أبوي الميت 
أو من جهة أحدىما ػ لما أخرجو ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الحجاج، عن 

داىما أقرب أو لم تكن أقرب(( الشعبي قاؿ: ))كاف ابن مسعود يساوي بين الجدتين كانت إح
 ػ انتهى.

(1/544) 

 

الثالث: البن مسعود ػ أيضاً ػ في األشهر ومن وافقو، أف الجدات إذا كن من مكانين ورث 
القربى مع البعدى، وإف كن من مكاف واحد فترث القربى، لما أخرجو ابن حـز ػ أيضاً ػ من طريق 

الشعبي، قاؿ: كاف ابن مسعود يورث ما قرب عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن أشعث، عن 



من الجدات وما بعد منهن، جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإف كن من مكاف 
 واحد ورث القربى .

 سواء كن من جهة األب )كأـ أب وأـ أـ أب( أو من جهة األـ )كأـ أـ وأـ أـ أـ(.
في ذلك ما ذكره ابن حـز بلفظ: وروي وقد أشار إلى ذلك في )الجامع الكافي( وغيره، والوجو 

عنو أيضاً: أنها ال تحجب الجدات إال األـ وإف كاف بعضهن أقرب من بعض، إال أف تكوف 
 إحداىن أـ فترث االبنة دوف أمها ػ انتهى.

ولعلو يحتج بحديث: ))ال ترث جدة مع أـ (( ألف أصل السدس لها، وما كاف من جهة األب  
في ذلك: ما أخرجو الدارمي، قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف، أنا كذلك ترث القربى، والوجو 

األشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، قاؿ: إف الجدات ليس لهن ميراث، إنما ىي طعمة 
 أطعمتها الجدات ػ انتهى .

وفي أحد أقواؿ زيد بن ثابت: إف القربى إذا كانت أـ األخرى فترث االبنة دوف أمها، وقد روي 
عود مثل ذلك، واألشهر عنو ما تقدـ، قاؿ البيهقي في السنن: ورواه أبو عمر عن ابن مس

الشيباني عن عبد اهلل بن مسعود بمعناه، وروي عن أبي إسحاؽ، عن الحارث، عن علي وزيد 
 بمعناه ػ انتهى .

 والمشهور عنهما ما تقدـ.

(1/545) 

 

ن عبد اهلل بن عوؼ، وسليماف بن الرابع: لمالك، واألوزاعي، وعطاء، وخارجة بن زيد، وطلحة ب
يسار، وسفياف بن ُعَيينة، وأبي الزناد، وروي عن الشافعي، وبو قاؿ زيد بن ثابت، وىو صحيح 

 عنو.
قالو البيهقي ػ وىو قوؿ أىل المدينة وأىل الحجاز ػ إف الجدة من قبل األـ إذا كانت أبعد من 

ع استوائهن في الدرجة، فإف كانت الجدة من قبل األب اشتركا في السدس جميعاً، وكذلك م
الجدة من قبل األـ أقرب والتي من قبل األب أبعد، فكل الميراث للتي من قبل األـ، وال شيء 

 للتي من قبل األب نحو: )أـ أـ وأـ أـ أب( أو )أـ أب أب(.
واحتجوا بما رواه ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ: أنا معمر عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، 

زيد بن ثابت، قاؿ: إذا كانت الجدة من قبل األـ أقرب فهي أحق، وإف كانت أبعد فهما  عن
 على سواء .

ومن طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وحميد، عن أىل المدينة قالوا: إذا كانت 



جدتاف من قبل األـ ومن قبل األب، فإف كانت التي من قبل األـ أقرب فهي أحق بالسدس، 
 التي من قبل األب أقرب فالسدس بينهما .وإف كانت 

ومن طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف بن عيينة، عن أبي الزناد قاؿ: أدركت خارجة بن زيد، وطلحة 
بن عبد اهلل بن عوؼ، وسليماف بن يسار، يقولوف: إذا كانتا جدتاف من قبل األب ومن قبل 

وإف كانت أبعد فهما سواء ػ  األـ، فإف كانت التي من قبل األـ أقرب فهي أحق بالسدس،
 انتهى.

وأخرج البيهقي في )سننو( تعليقاً في )باب الجدات(: بأف تورث القربى منهن إذا كانت من قبل 
 األـ، واالشتراؾ بينهن إذا كانت القربى من قبل األب، وىو الصحيح من مذىبو .

(1/546) 

 

يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاؽ  قاؿ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل بن
بن إبراىيم من كتابو، أنا عبده بن سليماف، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن 

زيد بن ثابت، قاؿ: ))إذا اجتمعت جدتاف بينهما السدس، فإف كانت التي من قبل األـ أقرب 
 بينهما(( . من األخرى فالسدس لها، وإف كانت التي من قبل األب أقرب فهو

وأخرج بالسند إلى محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيو، قاؿ: فإنا 
قد سمعنا أنها إذا كانت التي من قبل األـ ىي أقعدىما كاف لها السدس دوف التي من قبل 

فإف األب، وإف كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل األب ىي أقعدىما 
 السدس يقسم بينهما نصفاف .

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن يزيد بن ىاروف، عن أبي أمية الثقفي، عن 
 أبي الزناد، عن عمرو بن وىيب، عن زيد بن ثابت مثلو.

 وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق سفياف، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد مثلو.
 مار بن أبي عمار مثلو.وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق ع

وذكر في )الموطأ( و)شرحو( للزرقاني، ولفظو في الموطأ: قاؿ مالك: فإني سمعت أف أـ األـ 
إف كانت أقعدىما كاف لها الُسدس دوف أـ األب، وإف كانت أـ األب أقعدىما، أو كانتا في 

 القعود من المتوفى بمنزلة سواء، فإف السدس بينهما نصفاف ػ انتهى .
شرح اإلبانة(: إف قديم قولي الشافعي وعطاء وغيرىما، أنها ترث البعدى من قبل األـ مع وفي )

القربى من قبل األب ال العكس، ومثل ذلك ذكر في )الفائض(، عن زيد بن ثابت، وإلى قوؿ 
 زيد ذىب مالك والشافعي، وبو قاؿ أىل الحجاز.



(1/547) 

 

صل وإف بعدت، والجدات إنما ورثن باألمومة والوجو في ذلك: أف الجدة من قبل األـ ىي األ
فأصالتها تجبر بعدىا، وبو قطعت المالكية، ودليلهم أف األب ال يسقط أـ األـ، فكذا من أدلى 
بو من الجدات أولى أف ال يسقطن من فوقها من جهة األـ، بخبلؼ األـ فهي تسقط الجدات 

و وجيو يظهر بو الفرؽ عند التأمل ػ من قبل األب فأمهاتها يسقطن أمهات تلك الجدة، وىذا وج
 واهلل أعلم ػ.

وقد أشار ابن حـز إلى الكثير مما ذكرنا من األقواؿ والحجج، ثم قاؿ: أما القوؿ الثاني ػ 
المذكور ىنا الثالث والرابع ػ فأقواؿ ال دليل على صحة شيء منها، ورجح من األقواؿ المذكورة 

لمن ذىب إلى الثاني أف يقوؿ: الجدة أـ فكلهن أـ ىنا القوؿ األوؿ والثاني، قاؿ: والحجة 
 وكلهن وارثات.

قاؿ: ووجدنا حجة من قاؿ ػ أي باألوؿ ػ إف ميراث األب واألـ قد صح بالقرآف، فأوؿ أـ توجد 
وأوؿ أب يوجد فميراثهما واجب وال يجوز تعديهما إلى أـ وال إلى أب أبعد منهما؛ إذ لم 

 ق ػ انتهى.يوجب ذلك نص أصبًل، وىذا ىو الح
 وىذا على ما ذكرنا عنو سابقاً أف الجدة أـ فترث ميراث األـ.

وأجيب عنو بما ذكرنا سابقاً من األدلة المرفوعة، أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أطعم ثبلث 
جدات السدس، وإف كاف مرسبلً من طريق النخعي فقد اشتهر واستفاض عند جمهور علماء 

رسل النخعي وعملوا بو ولم ينكر عليهم أحد، مع اعتضاده بما األصوؿ وعلماء األثر قبوؿ م
عرفت سابقاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأكثر الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ قوالً 

 وعمبًل، وكل ذلك عندنا حجة.

(1/548) 

 

ن إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أف أحد الجدتين قد تكوف جدة من جهتين، واألخرى تكوف جدة م
جهة واحدة، ودرجتهن متساوية، فللتي من جهتين ثلثا السدس، وللتي من جهة واحدة ثلث 

 السدس، وال خبلؼ في ذلك.
وصورة ذلك: أف يتزوج الرجل بابنة عمتو فيولد لها ولد ثم يموت ىذا الولد بعد أبويو وترؾ 

كلهن وارثات، فلهذه جدتيو، واحدة منهن ىي أـ أـ أمو وىي أـ أب أبيو، واألخرى أـ أـ أبيو، و 
ثلث السدس، وتلك ثلثي السدس، فإف تزوج الولد المذكور بابنة خالتو ثم مات بعد أبويو عن 



جدتيو، واحدة منهن ىي أـ أـ أمو وىي أـ أـ أبيو، واألخرى ىي أـ أب أبيو، وكلهن وارثات 
 لهذه ثلث السدس، ولتلك ثلثي السدس.

أف يتزوج الولد المذكور بنت بنت عمة أبيو، فيولد  وقد ترث الجدة ثبلثة أرباع السدس، نحو:
لهما ولد ثم يموت ىذا الولد بعد أبويو عن جدتين، أحدىما )أـ أـ أـ أمو( وىي )أـ أـ أـ أبيو( 

وكذا ىي )أـ أب أب أبيو(، واألخرى ىي )أـ أـ أب أبيو(، وكلهن وارثات، فلؤلخرى ربع 
 السدس، ولؤلولى ثبلثة أرباع السدس.

وج الولد المذكور بنت بنت خالة أبيو فكذلك، إال أف األخرى ىي )أـ أب أب أبيو( فإف تز 
وتلك ىي )أـ أـ أـ أمو( و)أـ أـ أـ أبيو( و)أـ أـ أب أبيو( وكلهن وارثات، فلهن ثبلثة أرباع 

 السدس، وتلك ربع السدس.

(1/549) 

 

ما اجتمعن سواء وقع والوجو في كل ىذه المسائل: أف كل جدة لو انفردت أخذت السدس، فل
ذلك في شخص أو أشخاص واستوت درجتهن، انقسم السدس بينهن وال خبلؼ في ذلك، ما 
لم تسقط من أحد جهاتها، وذلك مع األب أو الجد فتسقط من إرثها باعتبار إدالئها بالجد أو 
األب، أو وجدت جدة أقرب منها من قبل األب أو الجد وترث بباقي جهات إدالئها من جهة 

ألـ، بخبلؼ ما إذا وجدت األـ أو جدة من قبل األـ أسفل منها سقطت من جميع جهاتها مع ا
 سقوط الجدة األخرى، وال خبلؼ في ذلك فيما أعلم ػ واهلل أعلم ػ.

 
 باب الجد

الجد: أصل األبوين، يطلق على )أب األب وأب األـ( كما في )القاموس( وغيره، والمراد ىنا 
 أتي الكبلـ عليو في ذوي األرحاـ ػ إف شاء اهلل ػ.األوؿ، وأما الثاني فسي

عقد اإلماـ عليو السبلـ ىذا الباب لبياف األدلة التي يذكر فيها حاالت الجد، وأحكامو في 
مياريثو مع ذكور نوع البنين وإناثو ومع أحدىما، ومع ذكور األخوة واألخوات مطلقاً، أو مع 

 الجميع أو منفردًا.
أحكامو التعصيب مع عدـ األب والولد، والتسهيم مع الولد، وىذا الباب وقد تقدـ من حاالتو و 

من معارؾ األنظار ومزاؿ األقداـ، ومن أىم أبواب الفرائض وأشدىا خطرًا، وآكدىا تثبتاً، كما 
ستعرؼ مما سنذكر ما وقع بين الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ فمن بعدىم من االختبلؼ الذي لم 

 بواب الفرائض.يقع قط في أي باب من أ



فعليك بالتثبت في ىذا المقاـ، فإنو من مزاؿ األقداـ وباهلل التوفيق واالعتصاـ، وقد توقف 
 جماعة من الصحابة فمن بعدىم في الجد جملة.

(1/550) 

 

منهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وولده عبد اهلل، وابن مسعود، 
لمسيب، وشريح وغيرىم، قالو ابن حـز لما أخرجو الدارمي وسعيد بن جبير، وسعيد بن ا

والبيهقي في )سننو( من طريق عبيد بن عمرو الخارفي، عن علي قاؿ: أتاه رجل فسألو عن 
فريضة؟ فقاؿ: إف لم يكن فيها جد فهاتها، وفي إسناده إسرائيل ضعيف، ولفظو: حدثنا أبو 

 ن عمرو ]الخارفي[ .. إلى آخره .غساف، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاؽ، عن عبيد ب
وأخرج ابن حـز من طريق وكيع، نا سفياف الثوري، عن أبي إسحاؽ السبيعي، عن عبيد أف رجبًل 

 سأؿ علي بن أبي طالب عن فريضة.. إلى آخره بلفظو .
وأخرجو الدارمي: حدثنا محمد بن يوسف، عن أيوب، عن أبي إسحاؽ، عن عبيد بن عمرو، 

 علي فسألو عن فريضة؟ قاؿ: إف لم يكن فيها جد فهاتها .قاؿ: جاء رجل إلى 
وأخرج ػ أيضاً ػ بسند صحيح قالو ابن حجر، قاؿ: ))أخبرنا أبو نعيم، ثنا زىير عن أبي إسحاؽ ػ 
أي السبيعي ػ قاؿ: دخلت على شريح وعنده عامر ػ يعني الشعبي ػ وإبراىيم ػ أي النخعي ػ وعبد 

سعود ػ في فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاىا الرحمن بن عبد اهلل ػ أي ابن م
]ألبيها[ وجدىا؟ فقاؿ لي: ىل من أخت؟ قلت: ال، قاؿ: للبعل الشطر، ولؤلـ الثلث. قاؿ: 

 فجهدت على أف يجيبني فلم يجبني إال بذلك.

(1/551) 

 

من فريضة جئت  فقاؿ إبراىيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد اهلل: ما جاء أحد بفريضة أعضل
بها! قاؿ: فأتيت عبيدة السلماني وكاف يقاؿ: ))ليس في الكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة 
والحارث األعور(( وكاف عبيدة يجلس في المجلس ، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد 
رفعهم إلى عبيدة، فسألتو؟ فقاؿ: إف شئت نبأتكم بفريضة ابن مسعود في ىذا: جعل للزوج 

بلثة أسهم النصف، ولؤلـ الثلث، ]ولؤلـ ثلث ما بقي وىو السدس من رأس الماؿ[ وما بقي ث
 السدس من رأس الماؿ، ولؤلخ سهم، وللجد سهم(( .

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود أنو قاؿ: ))سلوني عما شئتم من عضلكم وال تسألوني عن الجد 



 ال حّياه وال بّياه((.
أخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن أبي وذكره في )المنهاج الجلي(، و 

إسحاؽ السبيعي، أنو سأؿ شريحاً عن فريضة فيها جد فلم يجبو مرة بعد مرة، وقاؿ: الذي يقف 
 على رأسو أنو ال يقوؿ في الجد شيئاً.. إلى غير ذلك .

الفتيا في الجد، وما  فهذه األقواؿ وما أدى لفظها أو معناىا ناطقة بتوقفهم عن القضاء وعن
ذلك منهم إال لما ورد من الزجر والتشديد والتوعد في المقاؿ، بخبلؼ ما يقتضيو النص في 

الجد أو بما يوافق ىواه من غير دليل وال تثبت، وال يختص ذلك بالجد وسائر الورثة كذلك إال 
د بن منصور، ثنا أنو لم يرد الزجر والتوعد إال في الجد فيما أخرجو ابن حـز من طريق سعي

يعقوب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قاؿ: قاؿ رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار (( .

(1/552) 

 

أيوب قاؿ: ىذا يعقوب بن عبد الرحمن ثقة ابن ثقة، وأخرج أيضاً من طريق حماد بن زيد، نا 
السختياني من طريق حميد بن ىبلؿ قاؿ: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد؟ 

فقاؿ: ما تصنع إلى ىذا، أو ما تريد إلى ىذا إف عمر بن الخطاب قاؿ: أجرؤكم على الجد 
 أجرؤكم على النار، وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار.

معمر، عن أيوب السختياني، عن نافع قاؿ: قاؿ ابن  وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق عبد الرزاؽ، عن
 عمر: ))أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد (( ػ انتهى.

وفي )مسند الدارمي(: ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن 
بين  جبير، عن رجل من مراد سمع علياً يقوؿ: ))من سره أف يتقحم جراثيم جهنم فليقض

 األخوة والجد(( .
وأخرجو ابن حـز بلفظو من طريق سعيد بن جبير، وذكره في )المنهاج الجلي( عن علي بلفظو، 

 إال أنو قاؿ: ))فليقض في الجد برأيو(( وليس فيو لفظ ))بين األخوة والجد((.
اؿ: وذكره اإلماـ المهدي في )منهاجو( بلفظو، إال أنو قاؿ: ))من أراد(( بدؿ ))من سره(( ق

 ))فليقل(( بدؿ ))فليقض((.
: وكل ىذه األسانيد ثابتة، وكل من ذكرنا توقفوا في الجد جملة، وإلى ىذا رجع  قاؿ ابن حـز
محمد بن الحسن ػ صاحب أبي حنيفة ػ في آخر أقوالو، قاؿ: فوجدنا من توقف في ميراثو أف 



رسولو المبعوث  يحتج بمرسل سعيد، قاؿ: وال حجة فيو ألنو مرسل، وحاش اهلل أف يكوف
 بالبياف ال يبين ما أمر ببيانو، ثم يتوعد لمن يتكلم فيها بأنو جرى على النار..
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إلى أف قاؿ: ولكن ىذا عبث المرسل واهلل قطعاً ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
[ و}َقْد تَػبَػيََّن 3ْم {]المائدة:قط ىذا الكبلـ، وىو يتلو كبلـ ربو: }اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنكُ 

 [.256الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ { ]البقرة:
ولكن سعيد إذا أضافو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أوىم، وإنما ىو موقوؼ على علي، 

وعن عمر وصحيح عن ابن عمر كما أوردناه قبل أو وىم من دوف سعيد فأضافو إلى النبي صلى 
، وإنما المحفوظ من طريق سعيد أنو عن عمر كما أوردناه قبل أو سمعو اهلل عليو وآلو وسلم

 سعيد ممن وىم فيو ال بد من أحدىما، فسقط ىذا القوؿ ػ انتهى.
قلت: ال حاجة الحتماؿ وقوع الوىم من سعيد أو ممن دونو، لما ذكره ابن حـز بلفظ: ىذا 

لجرح والتعديل بعدالة سعيد بن يعقوب ثقة ابن ثقة، ولما نص ابن عبد الرحمن عليو علماء ا
المسيب وثقتو وأمانتو وعلمو، ولم يلتفت ابن حـز إلى ذلك، وال إلى ما قرره علماء األصوؿ، 
أف سعيد بن المسيب ال يرسل إال عن عدؿ ثقة، وعلى قبوؿ مرسبلتو عند الجمهور، وزاد في 

 )الغاية( وغيرىا نسبو إلى الشافعي.
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ؿ أمير المؤمنين علي، وقوؿ عمر وابن مسعود، وليس لئلجتهاد فيو مسرح، وإلعتضاد خبره بقو 
وليس ىذا الخبر بأوؿ مرسبلت المذكور، ولما اشتهر واستفاض بالنقل الذي ال مراء فيو، أنو ما 

زاؿ اإلرساؿ من األئمة والتابعين وإيراد مراسيلهم، فاشتهر قبولو من غير إنكار منكر، فكاف 
حملوا ىذه األدلة على الزجر في القضاء والفتيا في الجد بغير ما يقتضيو  إجماعاً، والجمهور

النص، أو بما يوافق ىواه بغير دليل وال تثبت، ومن التعمق واالقتحاـ بغير علم، أو بالرأي بغير 
 بصيرة وال داللة منيرة.

كتاباً وسنًة،   وأوجبوا في القضاء والفتيا أف يكوف عن علم مع التثبت، وتتبع الصحيح من األدلة
لما ستعرؼ من المقاؿ عمن تقدـ ذكره في مسائل الجد مع األوالد واألخوة منفردًا، وىكذا 
في جميع الورثة إال أف في الجد مع من معو من الورثة ومنفرداً أشد من غيره، لما ستعرؼ من  



 كثرة فرائضو مع الورثة منفردًا.
رثة ومنفردًا، أما بعد تقرير كل أحكاـ الكتاب وكل ذلك قبل تقرير أحكاـ الجد وحاالتو مع الو 

والسنة في الجد وغيره من الصحابة فمن بعدىم من أئمة المذاىب وعلماء األمصار العاملين 
فإليها يكوف التثبت والعلم والعمل بها، أو القضاء والفتيا وترؾ الرأي واألضل وأضل وصدؽ 

 عليو الوعيد.
 ع الورثة منحصرة في أمرين:ىذا واعلم أف أحواؿ الجد وأحكامو م

األوؿ: مع األخوة لؤلبوين أو ألب أو معاً، أو مع أخواتهم ألبوين أو ألب أو معاً أو مع 
 الجميع.

 الثاني: مع األوالد وإف نزلوا ذكوراً أو إناثاً أو معًا.
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من بن أما مع الذكور من األخوة فذىب جماعة من الصحابة منهم: زيد بن ثابت، وعبد الرح
غنم، ومن تبعهما من التابعين فمن بعدىم، إلى أف الجد ليس لو مع األخوة ميراث، لما أخرجو 

ابن حـز من طريق إسماعيل بن إسحاؽ القاضي، نا إسماعيل بن أبي أوس، حدثني عبد الرحمن 
بن أبي الزناد، عن أبيو، أخبرنا خارجة بن زيد، عن أبيو: أف عمر استشار في ميراث الجد 

ألخوة، قاؿ زيد: وكاف رأيي يومئذ أف األخوة أحق بميراث أخيهم من الجد، وكاف أمير وا
المؤمنين ػ يعني عمر ػ يعطيو بالوجو الذي يراه على قدر كثرة األخوة وقلتهم، فتحاورت أنا 

وعمر محاورة شديدة، فضربت لو في ذلك مثبًل فقلت: لو أف شجرة تشعب من أصلها غصن، 
لغصن حوطاف ذلك الغصن يجمع الخوطين دوف األصل ويغذوىما، أال ثم تشعب من ذلك ا

ترى يا أمير المؤمنين أف أحد الحوطين أقرب إلى أخيو منو إلى األصل، قاؿ زيد: فأنا أعيد لو، 
وأضرب لو ىذه األمثاؿ وىو يأبى، إال أف الجد أولى.. إلى أف قاؿ: وضرب لو علي بن أبي 

عناه: لو أف سيبًل ساؿ فخلج منو خليج ثم خلج من ذلك طالب، وابن عباس يومئذ لعمر، م
 الخليج شعبتاف ػ انتهى.

وأخرجو الحاكم والبيهقي، ففي قياس زيد للجد بالشجرة واألخوة والمتوفى بالغصنين، وفي 
قياس أمير المؤمنين وتشبيهو وتمثيلو ىو وابن عباس للجد )بالبحر( واألخوة والمتوفى بالسواقي 

 األخوة أولى بميراث أخيهم من الجد.ما يدؿ على أف 
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: ال سبيل إلى أف يوجد عن زيد إسناد أحسن من ىذا، إال في الخرقاء وسيأتي،  قاؿ ابن حـز
وعبد الرحمن ال تقبل روايتو إال عن عدؿ، وأخرج مثلو من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف 

 الثوري، عن عيسى الخياط، عن الشعبي، عن عمر.. الخ.
خرج البيهقي من طريق ابن وىب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو بمعنى ما وأ

تقدـ، وفيو: وقاؿ زيد بن ثابت: وكاف رأيي أف األخوة أولى بميراث أخيهم من الجد، وكاف رأي 
 عمر أف الجد أولى بميراث ابن ابنو من أخوتو .

أبي ىند، عن شهر بن حوشب، عن عبد وأخرج بن حـز من طريق حماد بن سلمة، أنا داود بن 
الرحمن بن غنم، أف عمر بن الخطاب ذاكره في الجد، فقاؿ عبد الرحمن بن غنم: يا أمير 

المؤمنين إف دوف الشجرة أخرى فما خرج منها فهو أحق ػ يعني األب ػ وقوؿ عبد الرحمن ىذا 
رنا أنهم يقولوف: إنو يوجب أف األخوة أحق بالميراث من الجد، وفي مجموع ما ذكرنا عمن ذك

 ال ميراث للجد مع األخوة ألبوين أو ألب، لقربهم دونو وأبى ذلك من عداىم.
 احتج األولوف بثبلثة أدلة:

األوؿ: أنَّا وجدنا الجد يدلي بوالدتو ألبي الميت، ووجدنا األخوة يدلوف بوالدة أبي الميت لهم 
 وللميت، فهم أقرب منو.

ثابت، وعلي وابن عباس من التشبيو والتمثيل للجد بالبحر أو الثاني: بما تقدـ عن زيد بن 
بأصل الشجرة، وألخوتو بالسواقي واألغصاف، يستلـز سقوط الجد باألخوة باألصالة، لقرب 

 السواقي واألغصاف بعضها من بعض.
الثالث: أف ميراث األخوة منصوص عليو في القرآف، دوف ميراث الجد لم نجد لو ميراثاً في 

 وال في السنة.الكتاب 
 أجاب اآلخروف عن حجج األولين:
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عن األوؿ: بما قالو ابن حـز وغيره بأف المياريث ليست بالقرب وال بالبعد، فهذا ابن البنت 
ًً وىو ال يرث مع ابن  أقرب من ابن العم الذي ال يلتقي مع الميت إال إلى أزيد من عشرين أبًا

بن العم وال ترث معو شيئاً، فكيف والجد أقرب، ألف والدتو العم شيئاً، وىذه العمة أقرب من ا
ألبي الميت قبل والدتو أبي الميت ألخوة الميت، فولد االبن ىو بعض الجد، فالجد أقرب إليو 

 من أخيو فبطل القوؿ بيقين.
وعن الثاني: في أحد السندين عيسى الخياط وىو ضعيف ومنقطع، ألف الشعبي لم يدرؾ عمر، 



 المنحة(( وغيرىا، وفي اآلخر عبد الرحمن بن أبي الزناد وىو ضعيف.قالو في ))
: وىما ممن يرغب عن روايتهما، وال يقببلف إال مع عدؿ، قاؿ: وحاش اهلل أف  قاؿ ابن حـز

 يقوؿ زيد وعلي وابن عباس ىذه الفضائح.
 وىل رأى ذو مسكة عقل أف غصنين تفرعا من غصن من شجرة أو جدولين تشعبا من خليج من

نهٍر يوجب حكماً في ميراث الجد مع األخوة بانفراده دونهم، أو انفرادىم دونو، فكيف إف 
صرنا إلى إيجاب سدس أو ربع أو معاداة أو مقاسمة، واهلل ما قاؿ قط زيد وال علي وال ابن 

 عباس من ىذه التخاليط، وىذه آفة المرسل..
جو من الوجوه، وال معنى من المعاني؛ إلى أف قاؿ: ولو صحا لما كاف فيهما للقياس مدخبلً بو 

ألف الساؽ ال يستحق ميراثاً ال سدساً وال ثلثاً، وكذلك الغصن قياساً على غصنين تفرعا من 
 شجرة.. إلى آخره.

ذكره في )المنحة( إلى أف قاؿ: فما وجو ضرب الصحابيين لهذا المثالين؟ والجواب إف ىذا 
 باطل ببل شك ػ انتهى.
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.. إلى أف قاؿ: فمع إف ذلك وفي )ضو  ء النهار(: وأما ما أخرجو البيهقي، والحاكم، وابن حـز
مستلـز سقوط الجد معهم باألصالة ممنوع دعوى األقربية، ألف النوع أقرب إلى جنسو منو إلى 

نوع جنسو، ألف جنس جنسو الـز لو، ونوع جنسو مباين لو، وأما االستدالؿ على أقربية أحد 
اآلخر منو إلى أصل أصلهما.. إلى آخره قولهم ومغلطة، أما الوىم فؤلف ذلك فرعي فرع إلى 

 يستلـز أف يكوف األخ أولى من األب وال قائل بو.
وأما المغلطة؛ فؤلف النزاع إنما ىو فيما كاف مادة أحد فرعي الساؽ والخليج وعوده إلى الفرع 

ئزاً لو أصلهما وىو غير ما قد حازه  اآلخر قاؿ: وأما المنساؽ إلى الثاني منهما فهو ما كاف حا
 كل واحد منهما وال نزاع في انفراد المنفرد منهما بما في أصلهما ػ انتهى.

وسيأتي كبلـ )المنار(: أف التشبيو المذكور ليس بواضح في )نيل األوطار( وقد قيل: إف المثل 
أولى من األب، وال الذي ذكره علي والمثل الذي ذكره ابن مسعود، يستلزماف أف يكوف األخوة 

 قائل بو ػ انتهى.
وعن الثالث: بأنو باطل، ألف ميراث الجد ثابت، ثم اختلف القائلوف بذلك في أصل ثبوت 
ميراثو، فمنهم من قاؿ من القرآف، ثم اختلفوا فمنهم من جعلو أباً حقيقة عند عدـ األب، 

 ومنهم من جعلو بمنزلة األب.



طلقاً من أخيهم المتوفى مع الجد، ومنهم من قاؿ من السنة واتفقوا على أنو ال ميراث لؤلخوة م
 ذىب إلى األوؿ أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير، والبخاري، إلى أف الجد أب.
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قالو البخاري في )الصحيح( أي عند ػ عدـ األب ػ قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح الباري(: أي 
القرب والبعد، وقيل: المعنى أنو ينزؿ منزلة األب  ىو أب حقيقة، لكن تتفاوت مراتبو بحسب

 في الحرمة ووجوه البر والمعروؼ .
واألوؿ أظهر فيرث ما كاف يرث األب، ويحجب ما كاف يحجب ػ أي يسقط الجد ما يسقطو 
األب ػ وىم األخوة وأخواتهم وبنيهم مطلقاً، ونسبو في )البحر( إلى من ذكر دوف ابن عباس، 

ن عمر، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وبعض أصحاب الشافعي، ونسبو ابن حـز وزاد نسبو إلى اب
 في )المحلى(.

والحافظ ابن حجر في )الفتح( إلى من ذكر دوف ابن عمر، وزاد نسبو إلى عمر، وعثماف، 
وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى األشعري، وأبي الدرداء، وأبي بن كعب، وأبي ىريرة، ومن 

، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، وعثماف البستي، وشريح، والشعبي، التابعين: طاووس، وعطاء
وجماعة سواىم، ومن بعدىم: أبو حنيفة، ونعيم بن حماد، والمزني، وأبو ثور، وإسحاؽ بن 

 راىوية، وداود بن علي.
وزاد في )الفتح(: أبو الشعثاء، وابن سريح، قاؿ: ونقل ذلك أيضاً عن عمر، وعثماف، وعلي، 

 سعود، على اختبلؼ بينهم كما سيأتي .وابن م
: الحسن، وجابر بن زيد، وقتادة، ونعيم بن مسعود، وجميع أصحابنا، وذكر  وزاد ابن حـز

البخاري تعليقاً بلفظ ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد أقاويل مختلفة، وفي )نيل 
ن البصري، وبشر بن غياث ػ األوطار( نسبو إلى أبي بكر، وعائشة، وابن الزبير، ومعاذ، والحس

 انتهى.
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، والمقبلي، والجبلؿ، قاؿ ابن حـز في )المحلى(:  قلت: ومن المتأخرين المحققوف ابن حـز
ورواه عن أبي بكر الصديق: عمر، وعثماف، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو موسى األشعري، 

 وأبي سعيد الخدري، وغيرىم.



ا ببل شك ورواه عن عمر أبو بردة ابن أبي موسى، أنو كتب بذلك وثبتت األسانيد التي ذكرناى
إلى أبيو، وىو إسناد ثابت، ورواه ػ أيضاً ػ عنو زيد بن ثابت، ورواه عن ابن عباس: عكرمة، 

 وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وغيرىم.
علي، ورواه عن ابن الزبير ابن أبي ملكية، كل ذلك بأصح إسناد، قاؿ: وروي عن عثماف، و 

وابن مسعود بأسانيد ىي أحسن من كل ما روي عنهم، وفي موضع قاؿ: وجاءت عن عثماف، 
وعلي، وابن مسعود، بأسانيد إف لم تكن أحسن من أسانيد األقواؿ المختلفة التي تعلقوا بها 

 عن عمر، وعثماف، وعلي، وابن مسعود، وزيد، لم تكن دونها ػ انتهى.
قرآف ىي أدلة ميراث الجد، وعند ىؤالء أف األخوة ليس لهم مع قالوا: وأدلة ميراث األب في ال

الجد ميراث وال يرث معو إال من يرث مع األب، وفي ))البحر((: ويسقط األخوة كاألب، إذ 
 [. انتهى.78سماه اهلل أباً، فقاؿ: }ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ..{]الحج:

الزبير، وعثماف بن عفاف، وأبي سعيد  واحتجوا بما أخرجو البيهقي عن ابن عباس، وابن
الخدري، وعبد الرحمن بن معقل بإسناده إلى كل واحد منهم، أف أبا بكر جعل الجد أباً ػ أي 
يرث ما يرث ويحجب ما يحجب ػ ولم يتكلم على أحد ممن في إسناده عنهم إال محمد بن 

 سالم، عن الشعبي، عن يزيد بن ىاروف.

(1/561) 

 

اؿ فيو، ورواية الشعبي عن أبي بكر منقطعة، وقد وصلو الدارمي بسند على وقد سبق ذكر المق
 شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري، أف أبا بكر جعل الجد أباً .

وأخرجو ابن حـز من طريق أبي سعيد الخدري، ومن طريق أبي موسى األشعري، أف أبا بكر كاف 
 يجعل الجد أباً.

ماف بن عفاف ومن طريق ابن عباس بلفظو، وفي لفظ وأخرجو الدارمي بسند صحيح من طريق عث
 الدارمي والبيهقي بسند صحيح، أنو جعل الجد أباً إذا لم يكن دونو أب .

وأخرجو ابن داود، قاؿ: نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بلفظو ومتنو، 
ل الجد في منزلة األب وأعطاه وفي البخاري من طريق ابن عباس، أف أبا بكر أنزلو أباً ػ أي جع

 نصيبو من الميراث ػ.
وفي رواية: ))أف أبا بكر كاف يجعل الجد أباً(( وذكره في )المناقب( موصوالً من طريق ابن 

الزبير بلفظو: وفي البيهقي، وابن حـز من طريق عطاء، قاؿ: كاف أبو بكر يقوؿ: الجد أب إذا 
لم يكن دونو ابن، وقوؿ ابن عباس أخرجو محمد بن  لم يكن دونو أب، كما أف ابن االبن ابن ما



نصر المروزي في )كتاب الفرائض( من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قاؿ: 
 ))الجد أب((.

وفي الدارمي بسند صحيح، من طريق طاووس ، عن ابن عباس، أنو جعل الجد أباً ، ومثل ذلك 
 من طريق عكرمة وعطاء عن ابن عباس .

خرجو يزيد بن ىاروف من طريق ليث، عن طاووس، أف عثماف وابن الزبير كانا يجعبلف الجد وأ
 أباً.
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وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير، قاؿ: كنت كاتب لعبد اهلل بن عتبة فأتاه كتاب عبد اهلل 
ناقب( موصوالً بن الزبير، أف أبا بكر جعل الجد أباً، وقوؿ ابن الزبير أخرجو البخاري في )الم

من طريق ابن أبي مليكة قاؿ: كتب أىل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقاؿ: ))إف أبا بكر 
 أنزلو أباً((.

وأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور، بإسناده إلى أبي بردة ابن أبي موسى األشعري، أف 
ف أبا بكر جعل الجد عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى األشعري: أف اجعل الجد أباً، فإ

 أباً.
وأخرج أيضاً من طريق عطاء أف أبا بكر، وعمر، وعثماف، وابن عباس، كانوا يجعلوف الجد أباً، 

وقاؿ ابن عباس: يرثني ابن ابني دوف أخي، وال أرث ابن ابني دوف أخيو، وذكره البخاري تعليقاً، 
عباس، قاؿ: فذكره، وأخرج وفي )فتح الباري( وصلو سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن 

ابن حـز من طريق عطاء، عن ابن عباس عند سعيد بن منصور، وذكره البخاري تعليقاً عن ابن 
[ 38عباس، قاؿ: الجد أباً، وقرأ: }َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب { ]يوسف: 

ا بكر في زمانو وأصحاب النبي صلى اهلل عليو وزاد في البخاري: ولم يذكر أف أحداً خالف أب
 وآلو وسلم متوافروف.

وأخرج ابن حـز من طريق طاووس، أف عثماف بن عفاف وابن مسعود قاال جميعاً: الجد بمنزلة 
 األب.

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق عبد الرزاؽ قاؿ: قاؿ ابن جريج: أخبرني عطاء أف علياً بن أبي طالب  
وسمعت ابن جريج يقوؿ: سمعت ابن أبي ملكية يحدث أف ابن الزبير كاف كاف يجعل الجد أباً 

 يجعل الجد أباً .
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وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق كثير بن شنظير، قاؿ: سمعت الحسن يقوؿ: ))لو وليت من أمر الناس 
 شيئاً ألنزلت الجد أباً(( .

ف الجد أب .. إلى غير ذلك، وما ومن طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن قتادة، أنو كاف يفتي بأ
ذكرنا من األسانيد ىي التي ذكر ابن حـز ثبوتها ببل شك إلى أبي بكر ومن معو، والتي ذكر أنها 

أصح إسناد إلى ابن الزبير، والتي قاؿ: ىي أحسن من كل ما روي عنهم مع غيرىا، وكل ذلك 
 من حجج التابعين فمن بعدىم.

ومن ذكرنا من الصحابة معو عربية، ولما ثبت من معرفتهم  ووجو االحتجاج: أف لساف أبي بكر
للغة، ومخاطبتهم ألىل اللغة من العرب، وأخذىم الكتاب والسنة من فم رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم يومياً غضاً طرياً، فمن البعيد أف يجاوز اللغة ما قالوه في الجد، وسيأتي كبلـ 

 الجبلؿ، أف الجد أب لغة وشرعاً.)المنحة( عن المحققين المقبلي و 
ويؤيد ذلك اإلجماع السكوتي، لداللة ما ذكره البخاري تعليقاً بقولو: ولم يذكر أف أحداً خالف 

 أبا بكر في زمانو وأصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم متوافروف .
فإف اإلجماع  قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح(: ))كأنو يريد بذلك تقوية حجة القوؿ المذكور،

 السكوتي حجة، وىو حاصل في ىذا(( .
واحتج أبو بكر بالقياس على ابن االبن أنو ابن يرث ما يرث ويحجب ما يحجب، كما في رواية 

 البيهقي.
ـَ {]األعراؼ:  [ وبقولو تعالى: 26واحتج ابن عباس ومن وافقو بقولو تعالى: }يَابَِني آَد

 [ اآلية.38وسف:}َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي ..{]ي

(1/564) 

 

كما تقدـ عند البخاري تعليقاً، قاؿ ابن حجر في )الفتح(: ))أما احتجاج ابن عباس بقولو 
ـَ { ]األعراؼ:  [ فوصلو محمد بن نصر من طريق عبد الرحمن بن معقل 26تعالى: }يَابَِني آَد

ك أكبر؟ فسكت ػ قاؿ: جاء رجل إلى ابن عباس فقاؿ لو: كيف تقوؿ في الجد؟ قاؿ: أي أب ل
ـَ  وكأنو عيي عن جوابو ػ فقلت: أنا آدـ، فقاؿ: أفبل تسمع إلى قولو تعالى: }يَابَِني آَد

 [.26{]األعراؼ:
وقد أخرجو الدارمي من ىذا الوجو، وأما احتجاجو بقولو تعالى: }َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي ..{ 

، عن ابن عباس، بأف الجد أب، [ اآلية، فوصلو سعيد بن منصور من طريق عطاء38]يوسف: 



 [(( .38وقرأ: }َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَاِئي..{]يوسف:
 ويؤيد ذلك حجة اإلجماع السكوتي المذكور.

واحتج ابن عباس ػ أيضاً ػ بالقياس على ابن االبن بقولو: ))يرثني ابن ابني ..(( السالف ذكره، 
ياس ابن عباس أف ابن االبن لما كاف كاالبن قاؿ في ))فتح الباري((: ))قاؿ ابن عبد البر: وجو ق

 عند عدـ االبن كاف أبو األب عند ]عدـ[ األب كاألب.
وقد ذكر من وافق ابن عباس في ىذا توجيو قياسو المذكور، أنهم أجمعوا على أنو كاألب في 

الشهادة ]لو[ وفي العتق عليو، وأنو ال يقتص منو، وأنو ذو فرض أو عاصب، وعلى أنو من ترؾ 
ابناً وأباً أف لؤلب السدس والباقي لبلبن، وكذلك لو ترؾ جده ألبيو وابناً وعلى أف الجد يضرب 

 مع أصحاب الفروض بالسدس كما يضرب األب سواء.
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واتفقوا أف ابن االبن بمنزلة االبن في الحجب للزوج والزوجة، واألـ كاالبن سواء، فلو أف رجبًل 
لكل واحد منهما السدس، ولو ترؾ أبا جده وعمو كاف الماؿ ألبي جده  ترؾ ابنة ابنو وأبويو كاف

دوف عمو، فينبغي أف يكوف لوالد أبيو دوف أخويو، فيكوف الجد أولى من أوالد أبيو، كما أف أباه 
أولى من أوالد أبيو، وعلى أف أوالد األـ حجبهم الجد كما حجبهم األب، فينبغي أف يكوف 

ة مطلقاً في إسقاطهم من الميراث، وكذا القوؿ في بني األخوة الجد كاألب في حجب األخو 
 ولو كانوا أشقاء(( ػ انتهى بتصرؼ وزيادة يسيرة.

 وحاصل ما لخصو المتأخروف من الحجة بالقياس من جهتين:
األولى: على البنين أنو صح إطبلؽ البنين على بني البنين وإف تباعدوا في درجات النزوؿ، 

من قبلو مع غاية التباعد في درجات الصعود، ألف البنوة واألبوة كلها  فيصح إطبلؽ األب على
من قبيل النسب اإلضافية فيمتنع ثبوت أحدىما دوف اآلخر، وقد دؿ على التسوية بينهما 

 حديث: ))ارموا بني إسماعيل، فإف أباكم كاف رامياً (( .
دوف أخوتو وال خبلؼ في ذلك،  الثانية: أنو لو مات الجد عن بني بنيو وأخوتو ورثو بنوا بنيو

 فكذلك لو مات بنو البنين عن إخوتهم وجدىم أب أبيهم فيرثهم دوف إخوتهم.
ومن الحجج لهم: أنو قد تقدـ اعتبار عدـ الجد في صحة صدؽ آية الكبللة الشتوية، فلذلك 

لصيفية سقط األخ ألـ واألخت ألـ فأكثر بالجد عند وجوده اتفاقاً، فلتعتبر في آية الكبللة ا
 فيسقط األخوة وإخوتهم ألبوين أو ألب.



واحتجوا على أف الجد أب وميراثو ثابت بنص القرآف بمنطوؽ اآليتين السالف ذكرىما في كبلـ 
 ابن عباس.
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ولفظ )المنار(: لم يذكر الجد في موضع من كتاب اهلل، وال أظنو ذكره في السنة النبوية ػ أيضاً ػ 
[ أو منفردًا }ِملََّة 38ألب مجتمعاً مع غيره }ِملََّة آبَاِئي ِإبْػَراِىيَم ..{]يوسف:ال يعبر عنو إال با

[ ومثلو ابن االبن وولد الولد، فكما أف ابن االبن ابن حكم 78َأبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ..{]الحج:
 الدرجة السفلى حكم العليا ال تفاوت إال بفضيلة القرب مع االجتماع، كذلك األب وأب األب.
فدعوى أف إطبلؽ األب على أب األب مجازي ال تسمع فكونو وضع لو اسم ىو جد ال ينافي 

تسميتو بأب كما في تسمية ولد الولد بسبط وحفيد ال ينافي تسميتو ابناً، إذا كاف كذلك فما  
كاف ربك نسياً يهمل ذكر ميراث أب األب، بل قد ذكره في موضع ذكر األب األدنى، ولما 

ـَ {]األعراؼ: ذكرنا قاؿ ابن [ 26عباس لمن سألو عن الجد: ال جد، قاؿ تعالى }يَابَِني آَد
فهذا إنكار ألف يكوف تحت ىذا اللفظ معنى غير معنى األب وما أوفق وأخلق بالشريعة الحنفية 

ختاـ الشرائع أف ال تخلوا عن بياف ميراث الجد، أال ترى أنهم لم يجدوا فيو ظاىراً وال قياساً 
ا قربوا بالتشبيو بالغصنين والجدولين.. إلى أف قاؿ: وليس بواضح كوف أحدىما صحيحاً، إنم

 أقرب إلى اآلخر من األصل.. إلى آخره.
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ُهَما  : والذي نعتمد عليو في ىذا ىو قوؿ اهلل تعالى: }َوألَبَػَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنػْ قاؿ ابن حـز
[ 11َلٌد فَِإْف َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث{]النساء:السُُّدُس ِممَّا تَػَرَؾ ِإْف َكاَف َلُو وَ 

ـَ الَ يَػْفِتنَػنَُّكْم الشَّْيطَاُف َكَما َأْخَرَج َأبَػَوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة{]األعراؼ: [ 27وقولو تعالى: }يَابَِني آَد
ىو أبعد جد لنا، فصح أف الجد أب، وأف ابن فجعلنا بنين آلدـ عليو السبلـ، وجعلو أباً لنا و 

االبن ابن فلو ميراث األب ألنو أب، والبن االبن ميراث االبن ألنو ابن، وكفى! وإف العجب 
 ليعظم ممن خفي عليو ىذا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ػ انتهى.

قرآف، وما ورد في [ في غير آية في ال40ويؤيد ذلك قولو تعالى: }يَابَِني ِإْسَرائِيَل { ]البقرة: 
 حديث المعراج: ))..ىذا أبوؾ إبراىيم.. ىذا أبوؾ آدـ (( واألصل في اإلطبلؽ الحقيقة.

فثبت بهذه األدلة إطبلؽ لفظ األبوة على الجد وإف عبل حقيقة مع عدـ األب فبل يرث معو إال 



 من يرث مع األب، وحكمو حكم األب في جميع أحكاـ األب.
صحابة فمن بعدىم، وسيأتي ذكرىم قالوا: وال يسقط مع األخوة وال وذىب إلى الثاني أكثر ال

 يسقطوه.
واحتجوا على ذلك بما رواه في )مجمع الزوائد( عن أبي سعيد الخدري قاؿ: كنا نورثو على 

عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يعني الجد ػ رواه أبو يعلى والبزار، ورجاؿ أبي يعلى 
 رجاؿ الصحيح.
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وأخرج ابن حـز من طريق سليماف البلخي: أنا أبو النضر ىو ػ ابن شميل ػ أخبرني يونس ػ يعني 
ابن أبي إسحاؽ ػ عن أبي إسحاؽ السبيعي، عن عمرو بن ميموف: أف عمر بن الخطاب جمع 
أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في شأف الجد فنشدىم من سمع من رسوؿ اهلل 

عليو وآلو وسلم في الجد شيئاً؟ فقاؿ معقل بن يسار المزني: سمعت رسوؿ اهلل صلى  صلى اهلل
اهلل عليو وآلو وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثاً، أو سدساً، فقاؿ لو عمر: ما الفريضة، 

 قاؿ: ))ال أدري..(( إلى آخر ما سيأتي.
عيسى ػ ىو ابن أبي عيسى  وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن

الحناط ػ عن الشعبي: أف عمر نشد الناس في الجد، فقاـ رجل فقاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم أعطاه الثلث، قاؿ من معو؟ فقاؿ: ))ال أدري((. فقاؿ رجل: سمعت رسوؿ 

 ( .اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أعطاه السدس، قاؿ من معو قاؿ: ))ال أدري(
وفي رواية البن حـز في الموضعين، قاؿ ػ يعني عمر ػ: ال دريت فما يغني إذًا، وفي إسناده 

 الحناط وىو ضعيف، ثم ىو نص منقطع، ألف الشعبي لم يذكر من رواه عن عمر.
وأخرج البيهقي من طريق يونس، عن معقل بن يسار، وعن عمرو بن ميموف، بأكثر ألفاظو ورواه 

عفراني، عن شبابة، عن يونس، قاؿ: فجمع أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل ابن خزيمة، عن الز 
 عليو وآلو وسلم فجعل للجد نصيباً .
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قالو البيهقي، وأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور، أنا أبو معشر عن عيسى بن أبي 
يو وآلو عيسى الحناط، أف عمر بن الخطاب سأؿ الناس: أيكم سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عل



وسلم قاؿ في الجد شيئاً ؟ فقاؿ لو رجل: أعطاه سدس مالو، وقاؿ آخر: أعطاه ثلث مالو، 
وقاؿ آخر: أعطاه نصف مالو، وقاؿ آخر: أعطاه كلو ليس منهم أحد يدري مع من الورثة، وفي 

 كل ذلك قاؿ عمر: فما يعني إذًا؟! .
ن رواه لو عمن رواه، عن عمر، والحناط ضعيف أيضاً، ثم ىو معضل، ألف الحناط لم يذكر م

، كلهم من طريق عمراف بن الحصين، أف رجبًل  وأخرج البيهقي، والترمذي، وأبو داود، وابن حـز
أتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إف ابن ابني مات، فما لي من ميراثو؟ قاؿ: ))لك 

اه فقاؿ: ))إف اآلخر السدس (( فلما أدبر دعاه، فقاؿ: ))لك سدس آخر(( فلما أدبر دع
 طعمة(( .

قاؿ قتادة: وال يدروف مع أي وارث ورثو، وفي إسناده، الحسن، قاؿ ابن حـز في سماع الحسن 
من عمراف كبلـ، وأخرج ابن حـز من طريق أحمد بن شعيب، أنا معاوية بن صالح، عن محمد 

 بن عيسى، وسليماف بن أسلم البلخي.
معاوية بن صالح: حدثني عبد اهلل بن سواد العنبري، نا قاؿ محمد بن عيسى: نا ىشيم، وقاؿ 

وىيب ػ ىو ابن أبي خالد ػ ثم اتفق ىشيم ووىيب كبلىما عن يونس ػ ىو ابن عبيد ػ عن 
الحسن، عن معقل بن يسار: ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أعطى الجد الُسدس 

.)) 
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ن دلت ىذه األدلة وما أدى معناىا على ثبوت أصل قاؿ معاوية في حديثو: ال ندري مع م
ميراث الجد من السنة، ولعدـ العلم بمن معو من الورثة عند إعطائو الفرائض المذكورة من 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عرؼ الصحابة منها أف للجد نصيب في الميراث، قالو 
 البيهقي وغيره.

: ما نعلم اآلف في الجد أثر غير ىذه، وليس فيها إال ُسدس وثلث ونصف وكل،  قاؿ ابن حـز
وبها نقوؿ: فللجد مع الولد الذكر السدس، ومع البنات الثلث، ومع البنت النصف، وإذا لم 

 يكن ولد وال أـ وال جدة وال زوج وال زوجة وال أب فلو الكل ػ انتهى.
تقصر فرائض الجد  وال خبلؼ في ذلك بين من سلف ذكره، ولكن عند أىل القوؿ الثاني ال

المذكورة مع الورثة من البنين بل ومع األخت ألبوين أو ألب فأكثر لما سيأتي، ولعدـ العلم 
بمن معو من الورثة.. إلى آخر ما تقدـ مع ما فيها من الداللة على ثبوت ميراث الجد نص أىل 

 ىذا القوؿ على أف الجد ال يسقط األخوة وال يسقطوه.



اختلفوا في تعيين سهم الجد مع األخوة وأخواتهم معاً ألبوين أو ألب أو  وسيأتي ذكر أدلتهم ثم
مع األخوة الذكور فقط، وكل فريق منهم بنى كبلمو على قياس ال على نص قالو اإلماـ المهدي 

 في )منهاجو(.
 قاؿ: وكل ىذه القياسات مخصصة لعمـو آية الكبللة الصيفية .

لـو مع األخوة إنما ىو بما اجتمع عليو الناس، ومنهم ومنهم من قاؿ: أف الجد ليس لو فرض مع
من قاؿ: ليس للجد فريضة معلومة مع األخوة وال يقطع فيو بشيء، وإنما ىو على حسب ما 
: وىذه األقواؿ الثبلثة ػ أي  يقضي فيو الخليفة على حسب قلة األخوة وكثرتهم، قاؿ ابن حـز

 ىذين القولين.

(1/571) 

 

قط مع األخوة السالف ذكره تكذب قوؿ من احتج في توريث الجد مع والثالث: أف الجد يس
 األخوة إلى اإلجماع ػ انتهى.

 ومنهم من ذىب إلى المقاسمة لؤلخوة كواحد منهم، وكل على أصلو وسيأتي.
 ذىب إلى األوؿ جماعة من الصحابة فمن بعدىم.

بن سعيد، أف عمر كتب  واحتجوا بما أخرجو الدارمي بلفظ: حدثنا يزيد بن ىاروف، أنا يحيى
ميراث الجد، فلما طعن دعا بو فمحاه، وقاؿ: ستروف رأيكم فيو، وفي الدارمي أيضاً، ثنا سعيد 
بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل ػ يعني ابن أبي خالد ػ قاؿ: قاؿ عمر: خذوا من 

 الجد ما اجتمع عليو الناس .
بحجة، ولما أخرجو ابن حـز من طريق أيوب بن  ورد بعدـ الدليل على ذلك، وكبلـ عمر ليس

سليماف، أنا عبد الوارث ػ ىو ابن سعيد التنوري ػ عن إسحاؽ بن سويد، أنو سمع عبد اهلل بن 
بريده، أنو سمع أبا عياض، أنو سمع زيد بن ثابت يقوؿ: إنو دخل على عمر بن الخطاب في 

أنقص، فقاؿ عمر: لو كنت منقصاً أحدًا  الليلة التي قبض فيها، فقاؿ لو زيد: إني قد رأيت أف
ألحد النتقصت األخوة للجد، أليس بنو عبد اهلل بن عمر يرثونني دوف أخواتي، فما لي ال أرثهم 

 دوف إخوتهم، لئن أصبحت ألقولن فيو، قاؿ: فمات من ليلتو ػ انتهى.
: فهذا آخر قوؿ عمر، وإسناده في غاية الصحة يرد ما قاؿ: ))ستر  وف رأيكم فيو(( قاؿ ابن حـز

 قولو: ))خذوا من الجد ما اجتمع عليو الناس(( فبطل ىذا القوؿ بيقين.
وذىب إلى الثاني عمر بن الخطاب في رواية، وعثماف بن عفاف، وزيد بن ثابت في أحد قولو، 

 وابن مسعود في رواية، ومن وافقهم.
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القاضي، أنا إسماعيل بن أبي واحتجوا بما أخرجو ابن حـز من طريق إسماعيل بن إسحاؽ 
أويس، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، قاؿ: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيو 

زيد بن ثابت، أنو قاؿ: إف الجد أبا األب مع األخوة لم يكن يقضي فيهم إال أمير المؤمنين 
مفروضة، إال أف أمير المؤمنين  بكثرة األخوة حيناً ويقلوف حيناً، فلم تكن بينهم فريضة يعلمها

 إذا أتى يستفتي فيهم يفتي بينهم بالوجو الذي يراه فيهم على قدر كثرة األخوة وقلتهم.
وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق سعيد بن منصور، عن ىشيم، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن شعبة 

فذكر اختبلؼ الحكم بن القواـ الضبي، قاؿ: أتيت ابن مسعود في فريضة فيها جد وأخوة، 
 فيها، قاؿ: فقلنا لو في ذلك: فقاؿ ابن مسعود إنما نقضي بقضاء أئمتنا.

قاؿ ػ أي ابن حـز ػ : وقد روينا من طريق حماد بن سلمة، نا ىشاـ بن عروة، عن عروة بن 
الزبير، عن مرواف بن الحكم، قاؿ: قاؿ لي عثماف: قاؿ لي عمر: إني رأيت في الجد رأياً، فإف 

م أف تتبعوه فاتبعوه، فقاؿ عثماف: إف نتبع رأيك فإنو رشد، وإف نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم رأيت
 ذو الرأي .

وأخرجو الدارمي بلفظو من طريق عثماف، ومن طريق عبد الرزاؽ، نا ابن جريج أخبرنا ىشاـ بن 
فهؤالء عروة، عن أبيو، أنو حدث عن مرواف بن الحكم، أف قوؿ عثماف ىذا لعمر بعد أف طعن، 

 عمر وعثماف وزيد بن ثابت، وغيرىم ال يقطعوف فيو بشيء.

(1/573) 

 

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق ابن وىب: أخبرني مالك، والليث بن سعد، أف يحيى بن سعيد ػ ىو 
األنصاري ػ حدثهما: أنو بلغو أف معاوية بن أبي سفياف كتب إلى زيد بن ثابت يسألو عن الجد؟ 

إلي تسألني عن الجد ػ واهلل أعلم ػ وذلك مما لم يكن يقضي فيو إال  فكتب إليو: إنك كتبت
األمراء ػ يعني الخلفاء ػ وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانو النصف مع األخ الواحد، والثلث 

 مع االثنين، فإف كثر األخوة لم ينقصانو من الثلث .
ن مقسم ػ عن الهيثم بن بدر ومن طريق الحجاج بن المنهاؿ: نا ىشيم، أنا المغيرة ػ وىو اب

األسدي، أخبرني شعبة بن التوأـ الضبي، قاؿ: توفي أخ لنا في عهد عمر، وترؾ أخوتو وجده، 
فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع األخوة السدس، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثماف وترؾ 

: إنك أعطيت جدنا في أخوتو وجده، فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع األخوة الثلث، فقلنا لو



 أخينا األوؿ السدس، وأعطيتو اآلف الثلث، فقاؿ: إنما نقضي بقضاء أئمتنا ػ انتهى.
: أما الرواية عن عمر، وعثماف ففي غاية الصحة، وأما عن زيد فبل سبيل إلى أف  قاؿ ابن حـز

وسيأتي، يوجد عنو أحسن من ىذا اإلسناد في شيء مما يروى في الجد، إال في مسألة الخرقاء 
فإنو ثابت عنو أحسن من ىذا اإلسناد، إلى أف قاؿ في الرد على من ذىب إلى ذلك: فوجدناه 

 في غاية الفساد؛ ألنو إذا لم يكن للجد فرض الـز فحراـ أخذ ماؿ األخوة وإعطائو إياه.

(1/574) 

 

ُلوا َأْمَواَلُكْم وقد يكوف فيهم الصغير والمجنوف والكاره والغائب، وقد قاؿ تعالى: }َوالَ تَْأكُ 
َنُكْم بِاْلَباِطِل {]البقرة: [ وقاؿ عليو ]وعلى آلو[ الصبلة والسبلـ: ))إف دمائكم 188بَػيػْ

َربُوَف  وأموالكم عليكم حراـ (( وقاؿ تعالى: }لِلرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواألَقػْ
قل أو كثر، فحراـ أخذ شيء منو [ اآلية فإذاً لكل وارث نصيب مفروض مما 7..{]النساء:

 وإعطاؤه لغيره بغير نص وارد في ذلك، ولم نجد لهذا القوؿ حجة أصبلً ػ وباهلل التوفيق. انتهى.
)تنبيو(: اعلم أنو ورد عن عمر في الجد قضايا يستبعد وقوعها، أخرج الدارمي، والبيهقي، ورواه 

ادي عشر من فوائد أبي جعفر الحافظ بن حجر في )فتح الباري(، وذكره في )الجزء الح
الرازي( بسند صحيح إلى ابن سيرين قاؿ: قلت: لعبيدة بن عمر السلماني، حدثني عن الجد 
قاؿ: إني ألحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة ، وفي رواية قاؿ: أحفظ عن عمر في الجد 

 مائة قضية، كلها تنقض بعضها بعضاً .
عن محمد بن سيرين، قاؿ: سألت عبيدة عن وذكر الخطابي في )الغريب( بسند صحيح: 

الجد؟ فقاؿ: ما تصنع بالجد قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية، وسرد في )فتح الباري( 
 البعض منها .

وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، ومعمر، وىشاـ بن حساف، قاؿ 
سيرين، وقاؿ ىشاـ عن محمد بن  سفياف ومعمر كبلىما عن أيوب السختياني، عن محمد بن

 سيرين، ثم اتفقوا كلهم.
قاؿ ابن سيرين: سألت عبيدة، وذكر الحديث، وزاد فيو: فقاؿ ابن سيرين: فقلت لعبيدة: عن 

 عمر قاؿ: عن عمر بن الخطاب قاؿ: وال سبيل إلى وجود إسناد واضح من ىذا ػ انتهى.

(1/575) 

 



أنكر الخطابي ىذا إنكاراً شديداً وسبقو إلى ذلك بن ومدار الخبر عن ابن سيرين عن عبيدة، و 
قتيبة، قاؿ الحافظ: ىو محموؿ على أنها تعسر، حكى ذلك البزار، وتأولوا قولو قضايا مختلفة 

 على اختبلؼ حاؿ من يرث مع الجد من األخوة واألخوات.
من كتب  وقد روي عن زيد بن ثابت أنو فسر كل ما رووه عن عمر على ما ىو مقرر في موضعو

: والعجب ممن يعترض عليو وينكره ويقوؿ محاؿ أف يقضي فيها مائة  الفرائض، قاؿ ابن حـز
قضية، وما جعل اهلل قط ىذا محاؿ، إذ قد يرجع من قوؿ إلى قوؿ ثم إلى القوؿ األوؿ ثم يعود 

 إلى القوؿ الثاني مرارًا، فهي كلها قضايا مختلفة، وإف لم يكن إال قولين.
 أويل ما تقدـ من قوؿ عبيدة بن عمرو: ينقض بعضها بعضاً ػ انتهى.ويدفع ىذا الت

ولعل الوجو في ذلك ما ذكره في )المنهاج الجلي( بلفظ: وأما عمر فلعمري أنو كاف يتلقف 
 علمو من الرواة فخلطوا عليو، ولهذا كاف يدعوا عليهم ػ انتهى.

(1/576) 

 

عمر بن الخطاب فبل عجب فيما صدر عنو  قلت: أما مسألة الجد والكبللة السالف ذكرىا عند
فيهما من القضايا المختلفة التي تنقض بعضها بعضاً؛ لما ثبت أنو كاف يقضي فيهما برأيو وبما 

تلقاه من الصحابة، لداللة ما سبق ذكره، ولما صح أنو لم يعلم حكمهما وال ظهر لو ما ىي 
خرجو البيهقي في )سننو( من طريق الكبللة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ لما أ

الشعبي، عن ابن عمر قاؿ: سمعت عمر بن الخطاب وىو يخطب على منبر رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم، ومما سمعت أف قاؿ: وثبلثة أيها الناس وددت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 بللة والجد.. الحديث .عليو وآلو وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهداً انتهى إليو الك
وأخرجو البخاري ومسلم، عن إسحاؽ بن إبراىيم، ولما رواه في )مجمع الزوائد( عن عمر أنو 

سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كيف قسم الجد، قاؿ: ما سؤالك يا عمر إني أظنك 
 تموت قبل أف تعلم، فمات قبل أف يعلم .

رجاؿ الصحيح، إال أف سعيد بن المسيب اختلف في رواه الطبراني في )األوسط( ورجالو 
 سماعو من عمر ػ انتهى.

وأخرج البيهقي وعبد الرزاؽ، وأبو الشيخ في الفرائض من طريق سعيد بن المسيب، وفيو قاؿ 
 سعيد: فمات عمر قبل أف يعلم ذلك ػ انتهى.

(1/577) 

 



منين أف تسأؿ رسوؿ اهلل وىذا الخبر وما روى أف عمر بن الخطاب أمر ابنتو حفصة أـ المؤ 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن الكبللة، فقاؿ لها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لعل 

أباؾ ال يعرفهما (( ىما من أعبلـ البنوة إلخباره صلى اهلل عليو وآلو وسلم لوفاة عمر غير عالم 
ة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بهما، ولهذا بذؿ عمر مجهوده في مسألة الجد والكبللة بعد وفا

وآلو وسلم بأعماؿ أنظاره مرة بعد مرة، وتلقى أخبار الرواة ومناشدة الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ 
تارة، وتارة بمشاورة الصحابة، وىو في كل حادثة يعمل ىكذا وىكذا، ونهاية ما كاف منو قبل 

 مي من طريق يحيى بن سعيد.وفاتو أف محى الذي كتبو في فرائض الجد؛ لما تقدـ عند الدار 
وأخرج ابن حـز من طريق أيوب بن سليماف، أنا عبداهلل بن مبارؾ، وعبد األعلى، وعبد الرزاؽ،  
كلهم عن معمر، عن الزىري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوؼ، أف عمر بن الخطاب 

 ا قولو عند موتو.عند موتو، قاؿ: احفظوا عني ثبلثاً، منها: أني لم أقض في الجد شيئاً، فهذ
وأخرج عبد الرزاؽ، عن ابن سيرين، أف عمر قاؿ: ))أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء(( 

 وفي رواية احفظوا عني ثبلثاً منها: أني لم أقل في الجد شيئاً، ولم أقل في الكبللة..الخبر.
لك أدلة وما تقدـ عند الدارمي، أف عمر كتب ميراث الجد، فلما طعن دعا بو فمحاه، وكل ذ

واضحة على رجوع عمر بن الخطاب عن جميع ما قاؿ فيهما، وقضى بو، وعلى سقوط 
االحتجاج بكل ذلك في بابي )الكبللة( و)الجد( لكن يعارضهما ما تقدـ عند ابن حـز وغيره 

 من طريق زيد بن ثابت، دخل عليو في الليلة التي فيها طعن.. إلى آخره.
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: فهذا آخ  ر قوؿ عمر، وإسناده في غاية الصحة ػ انتهى.قاؿ ابن حـز
 فينظر في ذلك!

وذىب إلى الثالث الكثير من جماىير السلف فمن بعدىم، وسيأتي ذكرىم في الحديث اآلتي 
إلى مقاسمو الجد لؤلخوة ألبوين أو ألب في كامل الماؿ، أو فيما بقي بعد فرائض ذوي سهاـ 

وسيأتي في حديث المجموع آخر الباب بياف  المسألة، وكل على مذىبو في حد المقاسمة،
 مقاسمة الجد لؤلخوة ذكورًا وإناثاً لؤلبوين أو ألب فيما بقي بعد فرائض ذوي سهاـ المسألة.

فإف لم يكن ففي كامل الماؿ، فإف اجتمع األخوة ألبوين أو ألب مع خواتهم أو أخوات أحدىم 
ال غير خبلفاً ألىل المعاداة، وسيأتي أو بدونهن قاسم األخوة ألبوين مع خواتهم إف وجدنا 

 الكبلـ عليها في الحديث الثالث ػ إف شاء اهلل ػ.
وقد اختلف من ذىب إلى المقاسمة في حد المقاسمة لؤلخوة ذكورًا وإناثاً ومع الذكور فقط 



 ومع اإلناث إذا انفردف عن إخوتهن.
لجد يقاسم األخوة إلى فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن سيأتي ذكره إلى أف ا

السدس، ومع األخوات المنفردات عصبة لو ما بقي بعد فرضهن بالتسهيم مع بياف فريضتو مع 
 الولد، بقولو:
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 ]ميراث الجد[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ: أنو كاف يجعل الجد بمنزلة 

، وما بقي فللجد، وكاف يعطي األختين فأكثر من أخ إلى السدس، وكاف يعطي األخت النصف
ذلك الثلثين وما بقي فللجد، وكاف ال يزيد الجد مع الولد على السدس، إال أف يفضل شيء من 

 الماؿ فيكوف لو(( .
بّيض لو في )التخريج( ولم أجده بهذا السياؽ في كتب السنة وأئمة الحديث، وكتب أىل 

 البيت فيما أعلم ػ واهلل أعلم ػ.
ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد، سنذكرىا عند الكبلـ على فصوؿ مفردات أحكامو، 

 والحديث يدؿ على أف الجد يصير عصبة في حالين:
األوؿ: مع األخوة األشقاء ألبوين أو ألب كواحد منهم يقاسمهم إلى أف يكوف سهمو معهم 

ديث الثالث من ىذا سدس جميع الماؿ، ومثل ذلك: لو كاف معهم خواتهم، لمنطوؽ الح
اآلتي، وسواء انفردوا عن أصحاب الفروض كما ىنا فالمقاسمة في جميع الماؿ أو كاف معهم 
أصحاب الفروض، لمنطوؽ الحديث الثالث أيضاً ففي باقي الماؿ، وىو في كل ذلك ال يزاؿ 

 يقاسمهم حتى يكوف سهمو معهم سدس الماؿ والكل حالة مقاسمة.
دة فأكثر ألبوين أو ألب أو معاً إذا انفردف عن إخوتهن فهو عصبة لو الثاني: مع األخت الواح

 ما بقي بعد فرضهن السالف ذكره، ولمنطوؽ الحديث اآلتي بعد ىذا.
ويدؿ ػ أيضاً ػ على أف األخت فأكثر ألبوين أو ألب مع الجد ذوات سهم، وال يصرف معو 

 عصبة تأخذ فرضها المذكور أو فرضهن وما بقي فللجد.
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ويدؿ ػ أيضاً ػ على أف الجد مع الولد الذكر ذو سهم ال يزاد على السدس ومع األنثى يصير ذا 
سهم وعصبة فلو السدس بالتسهيم والباقي التعصيب، فاشتمل الخبر على أربعة أحكاـ للجد 

 مع األخوة والبنين:
لو ما سيأتي لئلماـ ػ الحكم األوؿ: قولو: ))أنو كاف يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس(( يشهد 

عليو السبلـ ػ في )الحديث الثالث( من ىذا بلفظ: ))وىو بمنزلة أخ، إال أف يكوف سدس 
 جميع الماؿ خير لو..(( الحديث، وما سنذكر ىنالك من الشواىد.

وأخرج الدارمي: حدثنا سليماف بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، 
عل الجد أخاً حتى يكوف سادساً، وفيو أخبرنا أبو النعماف، ثنا وىيب، حدثنا أف علياً كاف يج

 يونس، عن الحسن: أف علياً كاف يشرؾ الجد مع األخوة حتى يكوف سادساً .
وأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور، نا ىشيم، أنا عوؼ ػ ىو ابن أبي جميلة ػ عن 

عامل لو: أف أعط الجد مع األخ الشطر،  الحسن البصري، قاؿ: كتب عمر بن الخطاب إلى
ومع األخوين الثلث، ومع الثبلثة الربع، ومع األربعة الخمس، ومع الخمسة السدس، فإف كانوا 

 أكثر من ذلك فبل تنقصو من السدس .
وأخرج الدارمي ػ أيضاً ػ ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: كاف 

 ى ستة مع األخوة .علي يشرؾ الجد إل
وفيو ػ أيضاً ػ : ثنا ىاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، قاؿ:  

 كاف علي يشرؾ بين الجد واألخوة حتى يكوف سادساً ػ انتهى .
وأخرج يزيد بن ىاروف في )الفرائض( لو عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي نحوه، 

 السادسة ضعيف تقدـ الكبلـ عليو. ومحمد بن سالم من
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والخبر مرسل؛ ألف الشعبي لم يدرؾ علياً ولم يذكر من أخبره، وقد ورد موصوالً من طريق من 
 ذكرنا ومن سيأتي، فانجبر الضعف بوجود المتابعة المذكورة أوالً وبالوصل.
البصري: أف علياً   وأخرج ابن حـز من طريق حّماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن

كاف يورث الجد مع خمسة أخوة إلى السدس، فإف كانوا أكثر من ذلك فلو السدس ال ينقص 
 منو شيئاً.

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق سعيد بن منصور، نا أبو معاوية، نا األعمش، عن إبراىيم النخعي، عن 
اسماف الجد مع األخوة عبيد بن نضيلة، قاؿ: ))كاف عمر بن الخطاب، وعبد اهلل بن مسعود يق



ما بينو وبين أف يكوف السدس خيراً من مقاسمة األخوة(( قاؿ: وىو إسناد في غاية الصحة ػ 
 انتهى.

وأخرج مثلو بلفظو سنداً ومتناً أبو بكر بن أبي شيبة، وكذا محمد بن نصر مثلو سواء، وحكي 
اسمهم ما دامت في )أصوؿ األحكاـ( عن الشعبي، عن علي: أنو جعلو أخاً إلى ستة يق

 المقاسمة خير لو من السدس، والخبر مرسل، وفيو ما تقدـ.
 وذكره في )المنهاج الجلي( و)الجامع الكافي( بلفظو.. إلى غير ذلك.
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فهذه األدلة عمن ذكرنا من الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ ناطقة بأف الجد حكمو مع األخوة 
اؿ، أو فيما بقى بعد فروض ذوي السهاـ، سواء كانوا المقاسمة تعصيباً كأحدىم في كامل الم

ألبوين أو ألب إلطبلؽ األدلة، ويصير معهم عصبة إلى السدس، وكذا مع األخوة ذكوراً وإناثاً، 
لما سيأتي قريباً ػ إف شاء اهلل ػ فبل يزاؿ يقاسمهم بشروط سيأتي ذكرىا في الحديث الثالث من 

يع الماؿ، وىو الذي دؿ عليو حديث )المجموع( ىذا، إلى أف يصير سهمو معهم سدس جم
وىو أخر األمرين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأوؿ األمرين من عمر بن الخطاب، 
لما سيأتي قريباً ػ إف شاء اهلل ػ وبو قاؿ عبد اهلل بن مسعود في رواية، وزيد بن ثابت في رواية 

 أيضاً.
بيت، والهادوية، والحسن بن صالح، والشعبي، وىو مذىب جمهور الصحابة وأئمة أىل ال

والنخعي، وجمهور التابعين فمن بعدىم، ورجح للمذىب، قالو في )الخالدي( وغيره، ونسبو في 
)البحر( إلى علي وابن أبي ليلى، والحسن بن زياد، واإلمامية، وزاد نسبو في )جامع الخبلؼ( 

 يذكر اإلمامية.إلى مالك، والشافعي، ومسروؽ، وعلقمة، وشريح، ولم 
ونسبو ابن حـز إلى علي، والمغيرة بن مقسم، وعبيدة السلماني، ومحمد بن عبد الرحمن، 

والحسن بن حي، وشريك القاضي، وىشيم بن بشير، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وبعض 
 أصحاب أبي حنيفة.

الهادي وصرح بو في )الجامع الكافي( ونسبو إلى علي، وبو قاؿ محمد بن منصور، وصرح بو 
في )األحكاـ( وذكره اإلماـ المهدي في )البحر( وغيره، والشيخ العصيفري في جميع مؤلفاتو، 

 وغيرىا من كتب الفرائض.
 واحتجوا بحديث األصل وشواىده، وبػ)الحديث الثالث( اآلتي وشواىده.
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د بن بشار ومن حججهم: ما أخرجو ابن حـز من طريق محمد بن عبد السبلـ الخشني، نا محم
بندار، أنا أبو داود الطيالسي، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة: أف علي بن 

 أبي طالب كاف يجعل الجد أخاً حتى يكوف سادساً.
ومنها: ما أخرجو البيهقي بسند صحيح قاؿ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد اهلل 

نا عبيد اهلل بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ث
قاؿ: سمعت عبد اهلل بن سلمة، يحدث عن علي بن أبي طالب: ))أنو كاف يجعل الجد أخاً 

 حتى يكوف سادساً(( .
ومنها: ما أخرجو البيهقي ػ أيضاً ػ قاؿ: أخبرنا أبو علي األصبهاني الحافظ، أنا إبراىيم بن عبد 

هاني، ثنا إسماعيل بن إبراىيم بن الحارث بن القطاف، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن اهلل األصب
المبارؾ، أنا سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم، أف علياً كاف يشرؾ الجد مع األخوة إلى ستة 

 ىو سادسهم، فإذا كثروا أعطاه السدس .
: وأما وفي الباب عن علي، وعمر، وابن مسعود، وغيرىم غير ما ذكرنا عنه م، قاؿ ابن حـز

الرواية عن علي، وعمر، وابن مسعود، فثابتة عنهم من طريق عبيدة بن نضيلة، عن عمر وابن 
 مسعود، ومن طريق عمرو بن مرة، عن عبد اهلل، عن علي.. إلى غير ذلك.

 وكل ىذه األدلة مؤيدة لما دؿ عليو حديث )المجموع( بقولو: ))بمنزلة أخ إلى السدس ((.
 اشتمل الحكم األوؿ على خمس مسائل وىي:ىذا وقد 

))إذا مات أخ وجد فللجد النصف، ومع االثنين الثلث، ومع الثبلثة الربع، ومع األربعة 
 الخمس((.
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كما ىو صريح رواية ابن حـز في كتاب عمر بن الخطاب إلى بعض عمالو، وفي كل ىذه 
ة مع من معو من األخوة، وىذا في كامل المسائل المقاسمة خير لو من السدس، وىو فيها عصب

 الماؿ مع عدـ ذوي السهاـ، والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم.
فإف ترؾ خمسة أخوة وجد استوت المقاسمة وأخذ السدس والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم، 
ذكره في )الجامع الكافي( وغيره وىكذا مع الذكور واإلناث من اإلخوة في كامل الماؿ أو في 

ي بعد فرائض ذوي سهاـ المسألة، وسيأتي قريباً بياف كيفية العمل مع المسائل المذكورة ػ الباق
 إف شاء اهلل ػ.



إذا عرفت ىذا فاعلم أنو يؤخذ من منطوؽ قوؿ اإلماـ عليو السبلـ: كاف يجعل الجد بمنزلة أخ 
انت إلى السدس، أف مصير سدس الماؿ للجد ىو انتهاء حد مقاسمة الجد لؤلخوة، سواء ك

مقاسمتو لهم في كامل الماؿ أو فيما بقي بعد ذوي الفروض، ولداللة منطوؽ حديث 
 )المجموع( اآلتي.

والوجو في ذلك أف األخوة ليسوا أعلى حاالً من البنين والجد ال ينقص عن السدس مع البنين، 
 ذكر معناه العصيفري في )العقد( وغيره.

لجد مع استواء المقاسمة والسدس، فالمذىب وبو وقد اختلف العلماء في التعبير عما يأخذه ا
قالت طائفة من العلماء: أنو بالتعصيب، والوجو في ذلك أف األخوة لم يستغرقوا المسألة فهو 

 من سهاـ الفريضة، وىذا حكم التعصيب.

(1/585) 

 

ورجح المحققوف التعبير عنو بالفرض، قاؿ أصحاب الشافعي: مهما أمكن األخذ بالفرض فهو 
ى لقوى الفرض، ولتقديم ذي الفرض على العصبة، وألف نص القرآف ورد بو في حق من لو أول

والدة كاألـ واالبن واألخ ألـ والجد حكمو حكم األب، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكن 
 عبارة توافق نظم القرآف ال نلغيها.

يأخذه في المعنى، وقيل: بل ثم اختلفوا ػ أيضاً ػ فقيل: ىذا خبلؼ في العبارة فقط التحاد ما 
الخبلؼ معنوي، ويظهر األثر فيما إذا أوصى بجزء مما بقى بعد إخراج الفروض، وسيأتي 

تحقيق ىذا المسألة في الوصايا، وفيما سيأتي للجد في جمعو بين الفرض والتعصيب، وذلك 
 مع إناث الميت وإناث فروع ذكوره.

السبلـ: أف الجد إذا نقصتو مقاسمة األخوة عن  ىذا، ويدؿ مفهـو ما تقدـ ذكره لئلماـ عليو
سدس الماؿ ولو في الباقي بعد الفروض رد إلى السدس ػ أي فرض لو السدس ػ وانقلب من 

التعصيب الطارئ الثابت لو مع األخوة بمنطوؽ الخبر إلى التسهيم الذي ىو خير لو من 
و أبو داود والترمذي من المقاسمة، وفرض لو سدس الماؿ رجوعاً بو إلى فرضو، لما أخرج

 حديث عمراف بن حصين المذكور.
ولما سيأتي مع الولد الحاجب إذ ىو خير لو من المقاسمة، وذلك ىو أقل ما يستحقو المذكور 
من الميراث، لمنطوؽ ما سيأتي لئلماـ ػ عليو السبلـ ػ بلفظ: ))إال أف يكوف سدس جميع الماؿ 

ى ذلك مبلحظة المصلحة للجد بأوفر الحظين لو خير لو فيعطيو سدس جميع الماؿ(( ومقتض
 من المقاسمة أو السدس.
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وىذا السدس ىو أحد الحاالت البلتي يستحق فيها السدس المذكور في ذوي السهاـ، كستة 
أخوة وجد، المسألة من مخرج فرضو لو سهم، والباقي خمسة سهاـ بين ستة أخوة ال تنقسم 

د رؤوسهم ىو الحاؿ واضربو في المسألة يبلغ الماؿ المنقسم عليهم وال توافق، فاجعل عد
 عليهم ستة وثبلثوف للجد ستة سهاـ، ولكل أخ خمسة سهاـ.

، وفيو: ))فإف   ويشهد لذلك ما تقدـ في شواىد األصل من طريق الحسن البصري عند ابن حـز
عند ابن حـز ػ كانوا ػ أي األخوة ػ أكثر من ذلك فلو السدس ال ينقص منو(( وفي حديث عمر 

 أيضاً ػ بلفظ: ))فإف كانوا أكثر من ذلك فبل تنقصو من السدس ((.
وفي حديث علي عند البيهقي بلفظ: ))فإف كثروا أعطاه السدس (( ويؤيد ذلك ما أخرجو 

الدارمي: حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة أخوة وجد قاؿ: ))أعطى 
 الجد السدس((.

 محمد: كأنو يعني علياً ػ أي يرويو الشعبي عن علي .قاؿ أبو 
وأخرجو ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي: ))أنو أتى في جد وستة أخوة، فأعطى الجد 

 السدس(( .
وأخرج يزيد بن ىاروف في )الفرائض( من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي نحوه، 

ث مرسل؛ ألف الشعبي لم يدرؾ علياً، وال ذكر من وتقدـ الكبلـ على محمد بن سالم، والحدي
 أخبره ولكنو قد توبع.

وروي موصبل عند من تقدـ فانجبر الضعف، وثبت الوصل، وال خبلؼ في ذلك بين من ذكرنا، 
 لمنطوؽ األدلة المذكورة.
 ويتعلق بما تقدـ مسألتاف:
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ؤلخوة إال في الميراث بالنسب؛ ألنو األولى: أف الجد ال يرد إلى السدس إذا نقصتو مقاسمتو ل
يصير فيو ذا سهم فيرد إلى السدس حيث كاف خيرًا لو من المقاسمة، نحو أف يترؾ أما وزوجة 

وثبلث أخوات وأربعة أخوة وجد، فعلى المقاسمة تصح المسألة من مائة وستة وخمسين، 
عة عشر، وللجد كذلك، للزوجة الربع تسعة وثبلثوف، ولؤلـ ستة وعشروف، والباقي لكل أخ أرب
 ولكل أخت سبعة، فنقصتو المقاسمة عن السدس، فيرد إلى السدس.



وتصح المسألة من مائة واثنين وثبلثين، للجد السدس اثناف وعشروف، ولؤلـ مثلو، وللزوجة 
 الربع ثبلثة وثبلثوف، والباقي لكل أخ عشرة، ولكل أخت خمسة.

كأحد األخوة ولو نقصتو المقاسمة عن السدس، وأما في الميراث بالوالء فيبقى الجد عصبة  
ألنو ال يصير فيو ذا سهم فبل يرد إلى السدس؛ ألنو ال يرث إال تعصيباً كما ستعرؼ في )بابو( 

نحو أف يترؾ المعتق تسعة أخوة مواله وجد مواله، فإنو يكوف للجد العشر وأمثاؿ ذلك، 
كل فريق في )باب الوالء( ػ إف شاء   وسيأتي تحقيق ىذه المسألة وما فيها من الخبلؼ، وحجج

 اهلل ػ.
الثانية: لو كاف المتوفى مدعي بين خمسة فترؾ خمسة أخوة وخمسة أجداد من قبل كل أب 

أخاً وجدًا، فاألجداد يقاسموف األخوة ما لم تنقصهم المقاسمة عن السدس فيردوف إلى 
 ء.السدس، ففي المثاؿ المذكور يكوف الماؿ بينهم أعشاراً على سوا

ذكره في )المصباح( و)الخالدي( وفيو: وإنما كاف بينهم أعشارًا؛ ألف كل واحد أخ كامل وجد  
 كامل.
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واألولى أف يقاؿ: إنما كاف بينهم أعشارًا، ألف الجد من قبل أحد األباء ال يقصر عن األخ الذي 
رين فما فوؽ، ثم من قبل ذلك األب، فبل تزاؿ المقاسمة بينهم حتى يصير األخوة ستة وعش

يصير لؤلجداد الخمسة السدس، ومثل ذلك: لو كاف أحد آبائو مدعي بين خمسة وترؾ أجداده 
الذين ادعوا أباه، وترؾ أيضاً من قبل آبائو األربعة أربعة أجداد وأربعة إخوة، فالماؿ بينهم على 

 سواء.
األجداد ال يصيروف  والوجو في ذلك: أنهم ورثوا بأنفسهم، والمختار في ىذه المسألة: أف

بمنزلة جد واحد كما في اآلباء، بل ال يزالوف يقاسموف األخوة حتى يصير عدد األخوة بعدد 
األجداد خمس مرات أو أكثر، وذلك حيث تستوي المقاسمة وأخذ السدس أو تنقصهم 

 المقاسمة عن السدس فيردوف إليو، فعند ذلك يكونوف بمنزلة جد واحد ػ انتهى.
لشافعي: أصح القولين للشافعي تقديم األخ وابنو على الجد في الوالء، ألنهما وقاؿ أصحاب ا

 يدلياف إلى أبي المعتق بالبنوة ػ يعني كونهم أبناء لو والجد يدلي باألبوة والبنوة أقوى ػ.
والقوؿ الثاني: يستوي الجد واألخ، ويقدـ على ابن األخ، قالوا: والمعتمد األوؿ، ألنو األقيس 

 لكن صدنا عن القياس في النسب اإلجماع بخبلؼ الوالء. في النسب،



وقاؿ أبو حنيفة: يقدـ الجد وال شيء لؤلخ، وقاؿ أبو يوسف، ومحمد: ىو بينهما، وسيأتي 
 تماـ الكبلـ في )باب الوالء( ػ إف شاء اهلل ػ وإال فكل ىذه األقواؿ لم أجد لها أدلة.
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الجد لؤلخوة ومصير الجميع عصبة، فتبقى العصوبة في وقد ثبت عنهم قوالً وعمبلً مقاسمة 
الوالء لبقاء ميراثو تصعيباً حتى يوجد على إخراج أحدىم نص أو إجماع، وإنما أخرج الجد عن 
المقاسمة في عصبة النسب على الجد الذي قرروه لمبلحظة المصلحة للجد بأوفر النصيبين، 

 لما ثبت بالنص، إف الوالء ال يرث إال تعصيبًا. وفي الوالء لمبلحظة الجد يبقى نصيبو تعصيباً،
وقالت طائفة: يقاسم األخوة األشقاء إلى الثلث ما دامت المقاسمة خير لو من الثلث وإف كاف 
الثلث خيراً لو أعطيو وال تحطو من الثلث، ونسبو في )البحر( والطحاوي، وابن حـز إلى عمر 

وأبي يوسف، إال أف الطحاوي لم يذكر  بن الخطاب والشافعي، ومالك، وسفياف الثوري،
الثوري، وابن حـز لم يذكر أبي يوسف، وزاد في )البحر( نسبو إلى ابن مسعود، وزيد بن ثابت، 
ومحمد، والناصر، وزاد ابن حـز نسبو إلى اإلماـ أحمد بن حنبل، ومسروؽ، وعلقمة، واألسود، 

أبي ثور، وروي عن شريح، وعن وعبيدة السلماني في قوؿ األوزاعي، وعبيدة بن الحسين، و 
 بعض أصحاب أبي حنيفة، وغيرىم.

قاؿ ػ أي ابن حـز ػ : وأما عثماف وأبو موسى األشعري وابن مسعود فليس عنهم إال أف يقاسم 
األخوة إلى الثلث فقط، وليس عنهم وال يحط من الثلث ىذه الزيادة، ويروى عن علي عليو 

 السبلـ ػ انتهى.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخر القولين عن عمر بن قلت: ىو أوؿ األمرين 

 الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، لما ستعرؼ.
واحتجوا بما رواه عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم قاؿ: ))كاف زيد 

 يشرؾ الجد مع األخوة واألخوات إلى الثلث(( .
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نا عبيد اهلل بن موسى، عن عيسى الحّناط، عن الشعبي، قاؿ: كاف عمر وأخرج الدارمي: حدث
 يقاسم الجد مع األخوة واألخوات فإذا زادوا أعطاه الثلث .

وأخرج ابن حـز من طريق وكيع، ثنا سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي، قاؿ:  



 رض فرضو .كاف ابن مسعود يقاسم بالجد األخوة إلى الثلث، ويعطي كل ذي ف
وأخرج عبد الرزاؽ من طريق إبراىيم قاؿ: كاف زيد بن ثابت يشرؾ الجد مع األخوة 
 ]واألخوات[ إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه واألخوة ]واألخوات[ ما بقي .

، بسند صحيح من طريق سعيد بن المسيب، وعبيد اهلل  وأخرج البيهقي، والدارقطني، وابن حـز
عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أف عمر قضى أف الجد يقاسم األخوة ألب وأـ  بن عبد اهلل بن

واألخوات ألب وأـ ما كانت المقاسمة خيراً لو من الثلث، فإف كثر األخوة أعطاه الثلث، وزاد 
 الدار قطني: وكاف لؤلخوة ما بقي للذكر مثل حظ األنثيين .
قاسم الجد مع األخوة إلى الثلث ثم وأخرج الدارمي عن إبراىيم، عن زيد بن ثابت: ))أنو كاف ي

 ال ينقصو(( .
وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق الحسن البصري قاؿ: كاف زيد يشرؾ الجد مع األخوة إلى الثلث 

 وأخرج الدارمي عن عبيدة السلماني قاؿ: ))كاف علي يعطي الجد مع األخوة إلى الثلث(( .
دة، أف علياً شاور عمر في الجد، وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن قتا

 فقاؿ علي: ))لو الثلث على كل حاؿ(( انتهى.
وفي )الباب( عن علقمة، عن ابن مسعود، وعبيدة، وإبراىيم، ويحيى بن سعيد األنصاري، وأبي 

 موسى األشعري، والهيثم بن بدر األسدي وغيرىم بروايات ال بأس بها.
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)الفتح( وفي )المحلى( ذكر الكثير بإسنادىا إلى من ذكرنا ذكر بعضها الحافظ ابن حجر في 
من الصحابة والتابعين، وذكر كثير من العلماء في مؤلفاتهم في ىذه المسألة مذاىب كثيرة منهم 

، وأطاؿ في تعداد ذكرىم مع ذكر ما لهم من الحجج بما حاصلو:  ابن حـز
 سبع.وقالت طائفة: يقاسم الجد األخوة إلى ستة، فيكوف لو ال

واحتجوا بما ذكره الحافظ ابن حجر من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاؽ الشيباني، عن 
الشعبي، قاؿ: كتب ابن عباس إلى علي في ستة أخوة وجد، فكتب إليو على: ))أف أعطيو 

 سبعاً((.
وأخرج الدارمي: قاؿ ابن حجر بسند قوي ذكره في )الفتح(، ولفظو في الدارمي: أخبرنا محمد 

ن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، قاؿ: كتب ابن عباس إلى علي وابن ب
عباس بالبصرة: ))إني أتيت بجد وستة أخوة((؟ فكتب إليو علي: ))أف أعط الجد سبعاً، وال 

 تعطو أحداً بعده(( .



ب ابن عباس وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق وكيع، نا سفياف الثوري، عن فراس، عن الشعبي، قاؿ: كت
 إلى علي في ستة أخوة وجد، فكتب علي: ))اجعلو كأحدىم وأمح كتابي(( .

وأخرج مثلو ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من طريق الشعبي، قاؿ الحافظ ابن حجر بسند 
 صحيح إلى الشعبي.

: والرواية صحيحة، ثم ال  ، كبلىما من طريق الشعبي، قاؿ ابن حـز وأخرجو البيهقي وابن حـز
 للشعبي سماع من علي أصبل ولم يذكر من أخبره عن علي ػ انتهى. يصح

قلت: ومدار الخبر على الشعبي، وكل الطرؽ المذكورة إليو صحيحة كما قالو الحافظ ابن 
 حجر، ومن الشعبي منقطعة فبل تعارض أدلة األولين الموصولة عن علي.

(1/592) 

 

، وابن أبي شيبة، ويزيد بن وقد روي عن الشعبي ما يخالف ىذه الرواية عند ال دارمي، وابن حـز
ىاروف المذكورة سابقاً، أنو أتى في جد وستة أخوة، فأعطى الجد السدس، ولو فرضنا وصل ما 
ىنا من األدلة من طريق الشعبي، وإف في أدلة األولين محمد بن سالم ضعيف فرواية من تقدـ 

 أشهر، وشواىدىا أكثر.
براىيم، وعمرو بن مرة فانجبر الضعف الذي في محمد بن سالم من طريق عبد اهلل بن سلمة، وإ

بالمتابعة، ومعتضدة برواية المجموع وشواىده سلمنا فرواية )المجموع( آخر القولين وآخر 
العملين وما في بعض أدلة المذكورين بقولو: ))وال تعطو أحداً بعده(( وقولو: ))وامح كتابي(( 

 ذلك، وإال فمحموؿ على الوالء.ناطق بعدـ بقائو عليو السبلـ على 
 وذكر أبو جعفر أف الناصر يروي ىذا القوؿ عن الصادؽ، والباقر، وعن علي.

 ورد بأنها غير معروفة عن الصادؽ والباقر، والمشهور عن علي رواية المجموع.
: كما كتب إلى علي بن  وقالت طائفة: يقاسم األخوة إلى سبعة، فيكوف لو الثمن، قاؿ ابن حـز

ىيم التبريزي وساؽ إسناده إلى قيس بن الربيع، عن فراس، عن الشعبي، قاؿ: كتب ابن إبرا
عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة أخوة وجد، فكتب إليو علي: ))أف أقسم 

 الماؿ بينهم سواء وامح كتابي وال تخلده((.
بأف في سنده قيس بن وأخرجو يزيد بن ىاروف، عن قيس بن الربيع.. إلى آخره بلفظو ورد 

الربيع، وقد تكلم فيو ثم ىو مرسل لما تقدـ، أنو لم يصح للشعبي سماع من علي، ولم يذكر 
 من أخبره بو عن علي، وغير مشهورة، ومحمولة على الوالء.
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وحكي في )البحر( وعن علي: أف الجد يقاسمهم إلى التسع، روتو اإلمامية، قاؿ في )أصوؿ 
ي رواية ضعيفة حكيت في بعض كتب اإلمامية، قاؿ في )البحر(: قلنا: روايتنا األحكاـ(: وى

 أشهر إذ رواىا زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ انتهى.
 قلت: ويمكن حملها على الوالء.

وقالت طائفة: إف الجد يقاسم األخوة إلى اثني عشر، فيكوف لو جزء من ثبلثة عشر، روي ذلك 
: وليس لهما حجة وغير معروفة، عن عمراف بن الح صين، وأبي موسى األشعري، قاؿ ابن حـز

وذكر في )البحر( عن الناصر: ))أف الجد يقاسم األخوة أبدًا(( قاؿ في )الوافي(: وىذا القوؿ 
 خبلؼ ما أجمعت عليو األمة؛ ألنو ال يعرؼ لو قائل مع كثرة اختبلؼ المختلفين في الجد.

: بعد أف ذكر ىذه األقواؿ من مقاسمتو الجد قلت: ويمكن حملو على الوال ء، قاؿ ابن حـز
لؤلخوة إلى ثبلثة وإلى ستة وإلى سبعة وإلى ثمانية وإلى اثني عشر، ما لفظو: فوجدناىا كلها 
عارية عن الدليل ال توجب شيئاً منها ال قرآف وال سنة صحيحة، وال رواية ضعيفة وال دليل 

أكثرىا ال يصح على ما نبين ػ إف شاء اهلل تعالى ػ.. إلى أف  إجماع وال نظر وال قياس، ثم وجدنا
قاؿ: وأما الرواية عن عمر وعلي وابن مسعود في مقاسمة الجد األخوة إلى خمسة فيكوف لو 

السدس، فهي ثابتة عنهم، من طريق إبراىيم، عن عبيد بن نضيلة، عن عمر وابن مسعود، ومن 
 ة، عن علي.طريق عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلم

(1/594) 

 

وأما الرواية عن عمر وعثماف، وابن مسعود بمقاسمة الجد األخوة إلى الثلث فإنما جاءت من 
طريق يحيى بن سعيد األنصاري، أف عمر وعثماف، وأف زيداً كتب إلى معاوية، ولم يذكر يحيى 

 أحداً من ىؤالء ومن طريق إبراىيم أف عمر، وىذه منقطعة.
حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وىشيم، عن أبي المعلي العطار ػ وىو وقد روي من طريق 

يحيى بن ميموف ػ عن إبراىيم، عن علقمة، وعبيد بن نضيلة، عن عمر وابن مسعود، يقاسم 
الجد األخوة إلى الثلث، وأبو المعلى مصري ال بأس بو، وىي من طريق جيدة، وإليها رجع ابن 

 مسعود وعمر.
ي عن ابن مسعود بخبلفها، قاؿ: قاؿ ابن مسعود: ويقاسم الجد األخوة وروى عبيدة السلمان

 إلى السدس، ومن طريق الهيثم بن بدر، عن شعبة بن القواـ، عن ابن مسعود، وعمر، وعثماف.
ومن طريق إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن مسروؽ، عن عمر، وابن مسعود، 



 ن بدر مجهوؿ.وإسرائيل ضعيف، وجابر ساقط، والهيثم ب
وأما الرواية عن عمر، وزيد بن ثابت فبل تصح؛ ألنو منقطع عن عمر وزيد، وإنما ىو سعيد بن 

المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وعبيد اهلل بن عتبة بن عمر، وال يصح سماع لعبيد اهلل وال لقبيصة 
 من عمر، إال بقية النعماف بن مقرف فقط، مات عمر ولسعيد ثماف سنين.
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ومن طريق زيد بن إبراىيم، وفيو: قاؿ: ولم يلق إبراىيم قط زيد بن ثابت، وال أخبر ممن سمعو، 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد، عن أبيو زيد، وعبد الرحمن في غاية 

الضعف والترؾ، وال سبيل إلى أف يوجد عن زيد من غير ىاتين الطريقين، إال من أسقط منهما 
 ف وجدت، وال يصح عن زيد في ىذا قط إال في الخرقاء، وسيأتي ػ انتهى بتصرؼ يسير.إ

وفي )الفتح( عن عبيدة بن نضيلة: أف علياً كاف يعطي الجد ]مع األخوة[ الثلث، ثم تحوؿ إلى 
السدس، وأف عمر كاف يعطي الجد السدس، وعبد اهلل بن مسعود كاف بالكوفة متولياً لعمر كاف 

لسدس، ثم تحوؿ عمر فأعطى الجد الثلث، وكتب إلى ابن مسعود وإلى أبي يعطي الجد ا
 موسى األشعري: ))أنا قد أجحفنا بالجد فأعطو الثلث(( فأعطى كل واحد منهما الجد الثلث.

وأخرج البيهقي عن عبيد بن نضيلة: ))أف علي بن أبي طالب كاف يعطي الجد الثلث، ثم تحوؿ 
 يعطيو السدس ثم تحوؿ إلى الثلث(( .إلى السدس، وأف عبد اهلل كاف 

وأخرج محمد بن نصر من طريق عبيد بن نضيلة أف عمر وابن مسعود كانا يقاسماف الجد مع 
األخوة ما بينو وبين أف يكوف السدس خيراً لو، ثم إف عمر كتب إلى عبد اهلل: ما أرانا إال قد 

بينو وبين أف يكوف الثلث خيراً لو  أجحفنا بالجد، فإذا جاءؾ كتابي ىذا فقاسم بو مع األخوة ما
 من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد اهلل .
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وأشار إلى ذلك البيهقي في باب كيفية المقاسمة بين الجد واألخوة واألخوات من طرؽ عديدة 
وفي بعض طرقو عبيدة السلماني بلفظ: وكاف عمر يعطيو السدس، وكتب عمر إلى عبد اهلل: إنا 

قد أجحفنا بالجد فأعطو الثلث، فلما قدـ علي ]رضي اهلل عنو[ ىاىنا أعطاه  نخاؼ أف نكوف
السدس، فقاؿ عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدىما في الفرقة ػ انتهى .. إلى 

 غير ذلك.



إذا عرفت ما تقدـ في ىذه المسألة من المذاىب واألقواؿ وحججهم وما على كل منها من 
م عند ابن حـز وغيره، فقد تبين لك صحة القوؿ بالمقاسمة إلى الثلث وإلى الكبلـ في حججه

السدس دوف ما عداىما لما ذكرناه سابقاً، ثم إذا نظرت من يقوؿ من التابعين فمن بعدىم 
بالمقاسمة إلى الثلث تجدىا موقوفة على عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبي 

نهم أنو آخر األمرين كما ثبت عند البيهقي، والحافظ ابن حجر موسى األشعري، وثبت ذلك ع
أف عمر كتب إلى ابن مسعود وأبي موسى، وفيو: فأعطى كل واحد منهما الثلث، وىذا ىو آخر 

 األمرين منهم كلها موقوفة على عمر.
وقد عرفت ما تقدـ سابقاً عن عمر بن الخطاب عند موتو، وما ذكره ابن حـز عن زيد بن ثابت 

لفظ: وال يصح عن زيد في ىذا قط إال في الخرقاء، وعنو في أوؿ )الباب( في قوؿ زيد وكاف ب
رأيي يومئذ: أف األخوة أحق بميراث أخيهم من الجد ما لفظو: وال سبيل إلي أف يوجد عن زيد 

إسناد حسن من ىذا إال في الخرقاء، تبين لك عدـ ثبوت الرواية عن زيد بن ثابت، ورجوع عمر 
 طاب عند موتو عما ثبت عنو.بن الخ
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وأما حجج من قاؿ بالمقاسمة إلى السدس، فقد عرفت ثبوتها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب، وثبت أف ذلك منو آخر األمرين، وىو الذي دؿ عليو خبر )المجموع( مع سبلمتو عما 

ت بالنص أف الحق معو يدور ذكرنا في غيره، فالعمل بو أولى مع أف قولو عندنا حجة؛ لما ثب
حيث دار، وإذا سلكنا طريقة الترجيح فيما بين القولين، من قاؿ بالمقاسمة إلى السدس ومن 
قاؿ بالمقاسمة إلى الثلث، فطرؽ الترجيح فيما ثبت أنو آخر األمرين من أمير المؤمنين علي 

 نظره.أكثر من الطرؽ فيما ثبت أنو آخر األمرين من عمر بن الخطاب وللناظر 
وبقي الكبلـ فيما بين ىؤالء وبين األولين وىم القائلوف بأف الجد أب، وقد سلف ذكر 

 حججهم.
وأجاب عنها اإلماـ المهدي بقولو: إف لنا قولو تعالى في األخ: }َوُىَو يَرِثُػَها ِإْف َلْم َيُكْن َلَها َوَلٌد 

اإلجماع لما سقط األخوة [ وىذا عاـ ال يخرج عنو إال ما خصو دليل، فلوال 176{]النساء:
مع األب لهذه اآلية، وبالقياس على البنين بدليل تعصيبهم أخواتهم، فوجب أف ال يسقطوا مع 

 الجد، نص على ذلك في )البحر( ػ انتهى بتصرؼ.
 وفيو: وأما تسميتو الجد أباً فمجاز فبل يلزمنا، وذكره المحقق الشوكاني في )نيل األوطار(.

جماع ناطق بسقوط األخ مع األب والجد ىو أب لغة وشرعاً، كما اتضح أجاب األولوف: بأف اإل



ذلك من كبلـ )المنار( المذكور، وصرح بذلك السيد العبلمة محمد بن إسماعيل في 
 )المنحة(.
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قاؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار(: وما يقاؿ أف تسمية األب مجازاً ممنوع إذ األصل 
جداً فؤلف األبوة أعم كالحيواف أعم من اإلنساف، وإطبلؽ اسم الحيواف  الحقيقة، وأما تسميتو

 على اإلنساف حقيقة كما علم في مظانو. انتهى.
 ولفظ )المنحة(: ))أقوؿ فيسمى أباً ويسمى جداً كما يسمى الشخص إنساناً وحيواناً((.

نار( ثم ساؽ كبلـ نعم فقد وضح لك اختيار الشارح أف الجد أباً لغًة وشرعاً، ومثلو في )الم
)المنار( بلفظو السالف ذكره، وفيو: ))فدعوى أف إطبلؽ األب على أب األب مجازي ال 

 تسمع، وكذا وضع اسم ىو الجد ال ينافي تسميتو بأب((.. إلى آخره.
واحتجوا بأف الجد شارؾ األب في مزاياه عند عدمو، فصار حكمو حكمو، وىي أنو ال يقاد 

بنة ابنو وإف نزلت قاصرة كانت أو بالغة، ونكاح ابن ابنة القاصر وإف نزؿ بابن ابنو، ويلي نكاح ا
وولي ما لهما، ويرث مع البنيين وبني البنين، وتعوؿ بو المسألة ويسقط األخ األـ كاألب، وليس 

 لؤلخ من ىذه المزايا أي شيء.
أنو يعصب  أجاب اآلخروف بالمعارضة، بأف لؤلخ الشقيق مزايا ليس للجد أي شيء منها، وىي

أختو وخرج ىو والميت من صلب واحد وركض ىو وأخوه من األـ في بطن واحد، ولكل منهما 
تأثير في حجب األـ مع انضماـ غيره معو، وأف الميت لو خلف ابن أخيو وابن جده كاف ابن 
 األخ أقدـ من ابن الجد وإف بعد؛ ألف أبا الجد يصير عماً ألبوين أو ألب ولم تتميز مزايا ىذا

 من ذاؾ، ولذلك حكمنا بالمقاسمة، والشتراكهما في اإلرث بواسطة األب.
 أجاب األولوف: بأنو ال حكم لمزايا األخ في جانب مزايا من ىو أب عند عدـ األب.
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وأجاب الجبلؿ عن قولهم: أنو يعصب أختو بلفظ: فؤلنو موجود في األب وأخوتو فليـز أف 
ية األب وال قائل بذلك، ثم ىاتاف المزيتاف ال يقاوماف مزيتي الجد تكوف مزايا األخ أقوى من مز 

أرثو مع األوالد وال كذلك األخوة وإسقاطو لؤلخوة ألـ اتفاقاً كاألخوة ألبوين، فإنهم أسقطوا 
باألخوة ألـ في المسألة )الحمارية( وىي: ))زوج وجدة وأخوين ألـ وأخوين ألبوين(( أو 



من معو، فإذا كاف الجد أولى ممن ىو أولى منهم فهذا نهاية شاركوىم على قوؿ الشافعي و 
 أولويتو عليهم ػ انتهى.

قاؿ في )المنحة(: فقوؿ الشارح أولى ممن ىو أولى منهم لم يتضح المراد بو، ألنو لم يكن 
 أولى ممن ىو أولى منهم، بل أولى منهم كما عرفت. انتهى.

ذلك إلى ما ذكر في المسألة )الحمارية( من قلت: الظاىر ػ واهلل أعلم ػ أف الشارح أشار ب
إسقاط األخوين ألبوين باألخوة ألـ فالجد أولى من األخوة ألـ الذين ىم أولى بالميراث في 

المسألة )الحمارية( من األخوة ألبوين، مع أنو ليس بإسقاط بل ىو استكماؿ كما ىو المختار 
 فيما تقدـ ػ وسيأتي تحقيق ذلك.

قولو: فؤلنو موجود في األب وأخواتو ػ أي أف األب يعصب أخواتو في واألولى في الجواب 
 متروؾ أخيهم ػ ومثل ذلك الجد وإف عبل كل واحد منهم يعصب أخواتو في متروؾ أخيهم.

وعارض اآلخروف أدلة األولين بما وقع عليو اإلجماع، بأف أـ األب تسقط باألب وال تسقط 
مثل ذلك بنى العبلت يسقطوف باألب وال يسقطوف بالجد، فلو كاف الجد كاألب ألسقطها، و 

 بالجد، إال عند أبي حنيفة ومن معو.
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وأجيب: بأف األب ال يسقط زوجتو التي ىي أـ الميت، فكذلك الجد ال يسقط زوجتو ولو  
كانت جدة للميت، لتنزيلها معو منزلة األـ والجد كاألب، وىكذا ما عبل، فإف قبل فرواية ابن 

)المحلى( والحافظ ابن حجر في )الفتح( عن علي من طريق عطاء: ))أنو كاف يجعل  حـز في
 الجد أباً(( حجة على من يجعل ما صدر عن علي حجة.

وأخرجو البيهقي قاؿ: أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد اهلل، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاؽ بن 
ي عطاء: ))أف علياً كاف يجعل الجد أباً(( إبراىيم من كتابو أف عبد الرزاؽ، أنا ابن جريج، أخبرن

. 
فقد أجيب: بأف رواية عطاء عن علي منقطعة، ألف عطاء لم يدرؾ علياً، وال ذكر من روى عنو، 
وقد أنكر قوؿ علي ىذا بعض أىل العراؽ، وعلى الفرض ففي غير ميراثو مع األخوة وإالَّ فقد 

( بإسناده إلى عمرو بن مرة قاؿ: سمعت أخرج البيهقي في )باب المقاسمة بين الجد واألخوة
عبد اهلل بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب: ))أنو كاف يجعل الجد أباً حتى يكوف 

 سادساً(( ػ انتهى.
وىذا يدؿ على أف جعلو أباً في البر واإلحساف وغير ذلك، ألف قولو: ))حتى يكوف سادساً(( 



 قية، والدليل إذا احتمل واحتمل بطل.يدؿ على مقاسمتو لؤلخوة ولم يرد األبوة الحقي
أجاب األولوف: بما تقدـ أنو ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو أعطى الجد: 

السدس، والثلث، والنصف، والماؿ كامبًل، وخاض العلماء في توضيح ذلك، ولم يذكر 
 المقاسمة.
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ورد بأنو لم يثبت وجود األخ مع الجد في أياـ 
الشافعي: وليس واحد من القولين بقياس ػ أي من قاؿ بمقاسمة الجد لؤلخوة ومن أسقط األخ 

بالجد ػ غير أف طرح األخ بالجد أبعد من القياس من إثبات األخ معو، وقد قاؿ بعض من ذىب 
معوف معنا عليها أنو كاألب عند ىذا المذىب: إنما طرحنا األخ بالجد لثبلث خصاؿ أنتم مجت

 عدمو، وىي أنو يحجب األخوة ألـ، وال ينقص من السدس، ويسمى أب.
وأجاب الشافعي، قاؿ: إنما حجبنا بو بني األـ خبراً ال قياساً على األب، إذ نحن نحجب بني 
 األـ ببنت ابن ابن مستفلة، وىي وإف وافقت منزلة األب في ىذا الموضع فلم نحكم لها نحن

 وأنت بقيامها مقاـ األب في غيره.
وأما أنو ال ينقص من السدس فالجدة ال تنقص من السدس، وىي ال تقـو مقاـ األب إف وافقتو 

 في معنى عند الجميع.
وأما تسميتو أباً فنحن جميعاً نلتـز من بيننا وبين آدـ اسم األبوة ما لم يكن تحتو أب فبل يرث 

أو قاتبلً أو مملوكاً والمورث مسلماً أو حرًا، فلو كاف توريثو  أو كاف كافراً أو الموروث مسلماً 
 باألبوة وجب توريث ىؤالء، لبقاء االسم مع الموانع، ولكنا ورثناه خبراً ال باالسم.
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ثم برىن ػ أي الشافعي ػ على قولو: بأف حرماف األخ بالجد أبعد من القياس بأف الجد واألخ إذا 
إنما يدلياف بقرابة واحدة، يقوؿ الجد: أنا أبو أبي الميت، ويقوؿ األخ: أنا طلبا ميراث الميت 

ابن أبي الميت، فإذا جعلنا أبو الميت ىو الميت كاف البنو خمسة أسداس الماؿ وألبيو 
السدس، فكيف يحجب األخ بالجد واألخ إذا مات األب لي بكثرة أو بكثرة لي ميراثو، فكاف 

 و كاف القياس معنا.ينبغي أف يحجب األخ لجد ل
ثم قاؿ ػ أي الشافعي ػ : إف األخوة لهم فرض في كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو 



 وسلم، وليس للجد ذلك، فحجب األخ بالجد طرح لؤلقوى من كل وجو باألضعف ػ انتهى.
 ىذا واعلم أف منشأ الخبلؼ بين الصحابة فمن بعدىم إنما ىو في حالة الجد مع األخوة

فجوابهم ألبوين أو ألب مع عدـ األب سهم، أما مع عدمهم وعدـ األب فالجد قائم مقاـ 
األب باإلجماع، قالو الجبلؿ وغيره، وذلك ىو ما ثبت أف ميراث األخوة ذكوراً وإناثاً جعلو اهلل 

 في آيتي الكبللة، فوجب ضرورة بنص القرآف أف ال يرث أخ وال أخت في الكبللة.
ظاىر أف وجود الجد رافع للكبللة على تفسيرىا بمن ال ولد لو وال والد؛ ألنو قاؿ الجبلؿ: فال

والد واألخوة ال يرثوف إال في الكبللة، وإنما ورثوا مع األـ والجدة مع انطبلؽ اسم الوالد 
عليهما، ألنهما ليسا بأىل لحيازة كل الماؿ، بعدـ كونهما عصبتين فحاز األخوة ما بقي بعدىما 

 كذلك الجد فإنو أىل للتعصيب كاألب عند عدمو، فبل يبعد أف يكوف ىو العصبة تعصيباً، وال
القربى وحده كما ىو رأى أبي بكر، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير، ومعاذ، والحسن 

 البصري، وغيرىم ػ انتهى.
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ليسا بأىل  قلت: وكاألـ والجدة والبنت وبنت االبن مع إطبلؽ اسم الولدية عليهما؛ ألنهما
 لحيازة كل الماؿ.. إلى آخر ما تقدـ.

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معو جعلوا الكبللة حاصلة مع وجوده بناًء على كونها 
مقيدة بما خبل الولد والوالد كما يدؿ لو معنى لفظ )الكبللة( والشتراؾ الجد واألخوة في 

 اإلرث بواسطة األب.
ألخوة وإف اشتركوا في اإلرث بواسطة األب فللجد مزية الوالدة، أجاب الجبلؿ: بأف الجد وا

ومنو التربية لؤلب وأوالده الذين أحدىم الميت واألخوة بمعزؿ عن ىاتين المزيتين المقتضيتين 
 للتقديم.

ولو قلنا: إف الكبللة حاصلة مع وجوده بناءاً على تفسيرىا بمن ال ولد لو فقط فتكوف موجودة 
ن، لما عرفت من أف الفرص المطلق أو في حالة عامة األحواؿ واألوضاع  مع وجود الوالدي

كالكبللة ال عمـو لو في األوضاع، وإنما يلـز بتحققو على وضع ما ىو وضع االنفراد عمن ىو 
 أخص منو أو مساٍو لو، ألف النص على وجود المقتضى ليس نصاً على انتفاء المانع ػ انتهى.

لى قياس ال على نص، فأبو بكر ومن معو جعلوا الجد أباً بالقياس وكل فريق منهم بنى مذىبو ع
 على جعل ابن االبن ابناً، فأسقطوا بو األخوة مطلقاً وأخواتهم.
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وأمير المؤمنين ومن معو جعلوا الجد كأحد األخوة األِشّقاء الموجودين معو؛ ألنهم ال يرثوف 
م في اإلدالء باألب على سواء، ولعدـ التمييز لما بواسطتو فبل يسقطهم وال يسقطونو، الشتراكه

لكل منهما على من المزايا على اآلخر، فورثوا معو األخوة وأخواتهم في كامل الماؿ أو فيما 
بقي بعد الفروض إلى أف يصير سهمو معهم سدس الماؿ، فإف نقصتو المقاسمة عن سدس 

البنين في أنو ال ينقص عن السدس مع  الماؿ رد إلى السدس، قياساً على حالتو معهم كحالو مع
البنين باإلجماع فبل ينقص عن ذلك مع األخوة وىم أضعف من البنين، وجعلوه مع األخت 

[، 176فأكثر إذا انفردف عصبة؛ لعمـو قولو تعالى: }فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ ..{ اآلية]النساء:
أخ مات وال ولد لو ومن قاسم بو  فحكم بأف لها النصف ولبلثنتين فأكثر الثلثاف من ماؿ كل

إلى الثلث، فإف نقصتو المقاسمة عن الثلث رد إلى الثلث قياساً على حالو مع األختين فأكثر 
 إذا كن منفردات فلو معهن الثلث.

 [.11وبعضهم جعلوه معهن عصبة كاألخ مع شقيقتو: }ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَػيَػْيِن {]النساء:
ي في )منهاجو(: وكل واحد من القياس مخصص لعمـو آية الكبللة: }ُقْل اللَُّو قاؿ اإلماـ المهد

 [.176يُػْفِتيُكْم ِفي اْلَكبِلَلِة ِإْف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت...{ اآلية ]النساء:
ىما، قاؿ: ثم إف التخصيص بو يحصل بو العمل بالعمـو والقياس جميعاً، وفي منعو إبطاؿ أحد

 والجميع بين الدليلين أولى من إبطاؿ أحدىما. انتهى.
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ورد بأف األب أسقط األخوة ألبوين أو ألب وأخواتهم؛ ألنهم ال يرثوف إال بواسطتو، بخبلؼ 
الجد فإنهم ال يرثوف بواسطتو، وىذا فرؽ ظاىر بين حالة األخوة مع األب والجد، وكذلك أـ 

وال تسقط بالجد ألنها زوجتو، وما قيل: إنو كاألب إال في األب وإف علت تسقط باألب، 
خمس مسائل غير ظاىر إال فيما ذكرنا قبيل ىذا، أو ىي األولى والثانية وما عداىما خارج عن 

 محط النزاع.
فائدة: جميع ما روى عن أبي بكر ومن قاؿ بقولو من الصحابة في حياتو إنما ىو في تسمية 

ن روايتهم اجتماع الجد واألخ األخوات اآلتي ذكرىن، أو مع الجد أب، إذ ليس في شيء م
 الجميع وورثوا الجد دوف األخ فما أغنى منها عما فيو النزاع.

وقد قيل: إف مسائل الجد مع األخوة لم يحدث منها أي شيء في أياـ أبي بكر، وأوؿ جد مع 



بن الخطاب، لما قد ثبت  األخوة ورث بعد وفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ورثو عمر
 عنده من التسمية لو باألب عند عدـ األب.
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وقد عرفت ما تقدـ ذكره والذي قرره المحققوف في مسألة توريث الجد معو األخوة السالف 
ذكرىم ومع األخوات إال في ذكرىن أو مع الجميع ىو الرجوع إلى كتاب اهلل وسنة رسولو صلى 

وما في ىذه المسألة من الكتاب وال ثبت ذلك من السنة بنص جلي، لما اهلل عليو وآلو وسلم، 
عرفت من احتجاجهم بالقياسات السالف ذكرىا، وليست بحجة على التوريث ألنها في مقاـ 
النسبة والتعريف، ولو كانت حقيقة شرعية لم يقع االختبلؼ بين الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ 

، وألغناىم ذلك عن استخراج أدلة ميراثو من السنة وىم أعرؼ الناس بالحقائق الشرعية
المذكورة سابقاً، ومقتضى داللتها على ثبوت أصل الميراث للجد من السنة، ومع ذلك فليس 
غير الترجيح بين ىذه األقواؿ بالوجوه المذكورة في محلو، والترجيح ىنا إنما ىو بالمزايا التي 

 ا للحق ىو ما دؿ عليو كبلـ )المجموع(.اختص بها الفرضيوف األربعة، فوجدنا أسداى
وثبت باالستقراء قوالً وعمبلً أنو آخر األمرين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ػ رضي اهلل 
عنو ػ وكبلمو عندنا حجة؛ لما ثبت أنو مع الحق والحق معو، ىذا مع فرض وقوع التعارض بين 

 أقواؿ الفرضيين األربعة.
ػ أنو ال معارضة بين أقواؿ المذكورين فبل حاجة للترجيح، لما ثبت عن  والذي يظهر ػ واهلل أعلم

زيد بن ثابت عند ابن حـز المذكور سابقاً، ولما ذكرنا قبيل ىذا في الرد على أبي بكر، وما 
ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره، وسبلمة حديث المجموع وشواىده، وللناظر نظره ػ واهلل 

 أعلم.
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ي مما دؿ عليو خبر )المجموع( قولو: وكاف يعطي األخت النصف وما بقي فللجد، الحكم الثان
وكاف يعطي معو سهاميات وىو لهن إذا انفردف عمن يعصبهن، لما تقدـ في بابي )العصبة( 

 و)ذوي السهاـ( وعن ذوي الفروض لما سيأتي، ولم تكن المسألة عائلة لما تقدـ.
اف عليو السبلـ يقوؿ في أخت ألب وأـ وأخت ]يتأكد ومن ذلك قوؿ اإلماـ عليو السبلـ: وك

ىل ىو أخ أـ أخت[ ألب وجد: ))لؤلخت من األب واألـ النصف، ولؤلخت من األب 



 السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد((.
بيض لو في )التخريج( وىو بهذا السياؽ في )المنهاج الجلي( وذكره بلفظو في )أصوؿ 

لي، عن آبائو، عن علي، وأخرجو البيهقي بلفظو، ونسبو إلى علي، األحكاـ( من طريق زيد بن ع
وابن مسعود، وفي )تخريج الفرائض(: حديث أف علياً ػ كـر اهلل وجهو ػ كاف يقوؿ: في أخت 
ألبوين وأخت ألب وجد لؤلخت من األبوين النصف، ولؤلخت ألب السدس تكملة الثلثين، 

 وللجد الباقي.
المسألة ػ واهلل أعلم ػ ولم أجده في كتب الفرائض ألصحابنا، إال كذا ذكره الشارحوف في ىذه 

 في مسألة الخرقاء ما يقرب من ىذا ػ انتهى.
قلت: وأخرج البيهقي في الفرائض قاؿ: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراىيم بن عبد اهلل، 

المغيرة، عن أصحاب  أنا إسماعيل بن إبراىيم، ثنا الشعبي ثنا الحسن بن عيسى ، أنا جرير، عن
إبراىيم والشعبي، وإبراىيم، والشعبي، أخت ألب وأـ، وأخت ألب، وجد، في قوؿ علي وعبد 

اهلل: لؤلخت النصف من األب واألـ، ولؤلخت من األب السدس تكملة الثلثين، وما بقي 
 فللجد ػ انتهى .
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اً، وال ابن مسعود، وال ذكرا من والخبر مرسل؛ ألف إبراىيم النخعي، والشعبي، لم يدركا علي
أخبرىما بذلك عنهما، وقد اعتضد بخبر )المجموع( الموصوؿ والقاعدة األصولية للجمهور: 

 ))حمل المرسل على الوصل((.
وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي، 

أعطاه مع األخوات الثلث ولهن الثلثاف(( وذكر قاؿ زيد بن ثابت: ))وإذا كاف أخوات وجد 
 البيهقي في ذلك آثاراً كثيرة.

وفي )المنهاج الجلي( و)أصوؿ األحكاـ( من طريق زيد بن علي، عن آبائو، عن أمير المؤمنين: 
))أنو كاف يعطي األخت النصف، وما بقي فللجد، وكاف يعطي األختين فأكثر من ذلك الثلثين 

 وما بقي فللجد((.
زاد في )أصوؿ األحكاـ( خبر من طريق محمد بن منصور، عن الشعبي، عن علي نحوه، وفي و 

)الجامع الكافي(: وإذا ترؾ جداً وأختاً ألب وأـ أو ألب، فلؤلخت النصف، وللجد ما بقي، 
وإف ترؾ أختين ألب وأـ وأختاً ألب وجداً فلؤلختين الثلثاف، وللجد ما بقي، وال شيء لؤلخت 

 ألب.



فظ: وكاف ػ يعني علياً ػ يعطي أىل الفرائض من األخوات وغيرىن فرائضهم، ويجعل وفيو بل
 الباقي للجد ػ انتهى.

وحديث األصل يدؿ على نحو ما دؿ عليو ما قبلو: من أف الجد مع األخت الشقيقة واألب 
فأكثر عصبة لو ما بقي بعد فرضهن المذكور وىن معو سهاميات، فاشتمل خبري المجموع على 

 ين:حكم
األوؿ: أف الجد مع إناث فروعو الذكور عصبة، لو ما بقي بعد فرضهن، وذكره البخاري تعليقاً 

في )صحيحو( والحافظ ابن حجر في )التلخيص( والبيهقي ذكر في ذلك آثاراً كثيرة ناطقة بأف 
 الجد عصبة مع األخت ألبوين أو ألب فأكثر.
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عن علي ػ كـر اهلل وجهو ػ أنو قاؿ: الجد مع األخوات وفي )تخريج الفرائض( حديث: أنو روي 
 عصبة، كذا رواه في بعض كتب الفرائض ألصحابنا ػ واهلل أعلم ػ.

 وفي )الجامع الكافي( في )باب الجد(: وىو عصبة مع األخوات إذا لم يكن معهن أخ ػ انتهى.
 وفي )البحر( ذكر الجد معهن في موضعين، ثم قاؿ: ))وىو معهن عصبة((.

الثاني: أف من في الخبر من اإلناث سهاميات إذا انفردف عمن يعصبهن من إخوتهن فليس 
للموجود منهن غير فرضها فاألخت ألبوين أو ألب لها النصف والباقي للجد، والمسألة من 
اثنين منقسمة من أصلها، فإف اجتمع من في الخبر فلؤلخت ألبوين النصف، ولؤلخت ألب 

والباقي الثلث للجد، والمسألة من ستة منقسمة من أصلها، فإف كانتا السدس تكملة الثلثين، 
أختين فأكثر ألبوين أو ألب فللموجود منهن الثلثاف، والباقي للجد، والمسألة من ثبلثة فإف  

كثرف األخوات لـز التصحيح بحسب عددىن، فإف كانت األخت ألبوين أكثر من واحدة سقط 
 لجد.معهن األخت ألب فأكثر، والباقي ل

ولفظ )البحر(: وتعطي األخت النصف، وما بقي فللجد، واألختين فصاعداً الثلثين، وما بقي 
فلو، وزاد حديث األصل اآلخر على حكم ثالث: أف لؤلخت ألب مع األخت ألبوين السدس 

 تكملة الثلثين، وىكذا إذا كثرف.
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أدلة كل ذلك بما أغنى عن اإلعادة، وقد ذكرنا في ذوي السهاـ ما دؿ عليو حديثا األصل ىنا و 
ويعتبر ىنا ما ذكرنا ىنالك انفرادىن عمن يعصبهن، وعن المسقط المذكور ىنالك، وعن ذوي 

الفروض لما سيأتي، ولم تكن المسألة عائلة لما تقدـ أف الجد ينقلب سهامياً، وىي أحد 
فالمسألة من ستة الحاالت التي يفرض لو فيها السدس، كزوج وأخت ألبوين أو ألب وجد، 

 وتعوؿ إلى سبعة، فإف كاف مع األخت مثلها عالت إلى ثمانية.
ولفظ: ))األخت فأكثر(( في حديث األصل األوؿ وإف كانت مطلقة فمقيدة بما ىنا أف المراد: 

ما كاف ألبوين أو ألب؛ ألنهن المختصات بالفرائض المذكورة، لما تقدـ في ذوي السهاـ، 
 اىد المذكورة.وللتصريح بذلك في الشو 

ىذا وقد اختلف علماء األمصار في سهم الجد مع من ذكرنا إلى ثبلثة أقواؿ سيأتي ذكرىا، 
وكل قوؿ بنى مذىبو على قياس ال على نص، وكل ىذه القياسات مخصصة، لعمـو آية الكبللة 

َس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت...{ وىي قوؿ تعالى: }ُقْل اللَُّو يُػْفِتيُكْم ِفي اْلَكبلََلِة ِإْف اْمُرٌؤ َىَلَك لَيْ 
[ فكاف ذلك منهم كاإلجماع على صحة التخصيص بالقياس، قالو اإلماـ 176اآلية]النساء:

 المهدي في )المنهاج(، ونسبو إلى أبي ىاشم وأكثر الفريقين.
وحكاه ابن الحاجب عن األئمة األربعة، وىو قوؿ أبي الحسين قاؿ: ثم إف التخصيص بو 

مل بالعمـو والقياس جميعاً، وفي منعو إبطاؿ أحدىما والجمع بين الدليلين أولى يحصل بو الع
 من إبطاؿ أحدىما ػ انتهى.
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إذا عرفت ما ذكرنا في ىذا الحكم الثاني، فاعلم إنما دؿ عليو حديثا األصل، ىو قوؿ أمير 
إلماـ المهدي في المؤمنين علي بن أبي طالب، وبو قاؿ جمهور الصحابة فمن بعدىم، ونص ا

)المنهاج( أف الجد مع األخت عصبة، ونسبو إلى علي، وابن مسعود قاؿ: لعمـو قولو تعالى: 
[ فحكم لها بالنصف ولبلثنتين بالثلثين من ماؿ كل أخ 176}فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ {]النساء:

 مات وال وارث لو.
 د ػ انتهى.وفي )البحر( نسبو إلى علي، وابن مسعود، وعلقمة، واألسو 

وروي عن زيد بن علي، والهادوية، وأئمة أىل البيت، ورجح للمذىب، وبو قاؿ محمد بن 
 منصور في )الجامع الكافي(، والشيخ العصيفري في مؤلفاتو، والخالدي، وغيره.

واحتجوا بحديثي األصل وشواىدىما المذكورة بما تقدـ من الشواىد في ذوي السهاـ، ومن 
الجد حديث: ))ألحقوا الفرائض بأىلها ، فما بقي فؤلولى رجل ذكر((،  الحجة لما ذكرنا في



 المذكور في العصبة، وىنا الجد أولى رجل ذكر.
وقد قيل في الباقي: يكوف لو بالتسهيم والتعصيب، ذكره في )الوسيط( والمختار األوؿ قالو 

ئدة الخبلؼ لو الجمهور ال يقاؿ: إف الخبلؼ لفظي كما يفهمو من قوؿ بعضهم، بل تظهر فا
خلف أختين ألبوين أو ألب وجدًا، أو أختاً ألبوين وأختاً ألب وجداً وأوصى ألجنبي بنصف 

 الباقي، فمن جعل للجد الباقي بالتعصيب تكوف الوصية بالسدس.
وتصح المسألة من ثمانية عشر ومن جعل للجد الباقي بالتسهيم والتعصيب تكوف الوصية 

ن اثنين وسبعين، وقاؿ أبو بكر وتبعو من تقدـ ذكره في بنصف السدس، وتصح المسألة م
 الحديث قبل ىذا أف الجد أب حقيقة.
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قالو في )فتح الباري( فتسقط األخت فأكثر مطلقاً بالجد، قياساً على سقوطها باألب، فبل 
وا ميراث لها مع الجد، كما أنو ال ميراث لها مع األب، وتقدـ ذكر حججهم والرد، ولم يفرق

 بين الذكر واألنثى من األخوة.
[ وقد ثبت توريث 176ومما أجاب بو األولوف بقولو تعالى: }ِإْف اْمُرٌؤ َىَلَك ...{اآلية]النساء:

األخت مع الجد عن علي قوالً وفعبًل، ومعتضدة بعمل الجمهور، وليس في شيء من الروايات 
و ليس في شيء من الروايات عنهم عنهم أنهم ورثوا الجد دوف األخت ألبوين أو ألب، كما أن

 أنهم ورثوا األخت ألبوين أو ألب دوف الجد مع وجوده ػ واهلل أعلم ػ.
وقاؿ زيد بن ثابت، وابن مسعود، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والليث ومالك ومن 

ر تقدـ ذكره في مقاسمة الجد لؤلخوة إلى الثلث: إف الجد يقاسم األخت ألبوين أو ألب فأكث
إذا انفردت عمن يعصبها إلى الثلث، فإف نقصتو المقاسمة عن ثلث الماؿ رد إلى الثلث، قياساً 

 لحالو مع األخت فأكثر على حالو مع األخ فأكثر، إذا لم يكن معهن ذو فرض، وإال فسيأتي.
قاؿ اإلماـ المهدي في )المنهاج(: فدؿ كبلمو ػ أي كبلـ زيد بن ثابت ػ على سقوط األخت 

مع الجد من التسهيم يجعل الجميع عصبة، ميراثهم للذكر مثل حظ األنثيين إلى الثلث ػ  فأكثر
 انتهى.

ويصير الجد معهن مثل األخ في تعصيبو ألخواتو، سواء كن ألبوين أو ألب كمساواتو لهن في 
اإلدالء باألب، ويكوف لو سهم األخ ويسقط فرضها، إال إذا كاف معها ذو فرض فليس كاألخ 

 صتو المقاسمة عن ثلث كامل الماؿ رد إلى الثلث ولهن الثلثاف.فإف نق
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والوجو في ذلك: أف األخوات وإف كثرف ال يزاد لو على الثلث كاألخوة معو، واألولى قياس 
 حالو مع الذكور كحالو مع األخوات لجعل ما ىنا ىو األصل.

رقوا بين الذكر واألنثى، ورده اإلماـ واحتجوا بعمـو أدلة المقاسمة بين الجد واألخوة، ولم يف
المهدي في )البحر( بقولو تعالى: لنا قولو تعالى: }ِإْف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت فَػَلَها 

[ فصيرىا ذات سهاـ مع عدـ الولد فكيف يعصبها 176ِنْصُف َما تَػَرَؾ...{ اآلية]النساء:
وال كبللة مع وجود األب، قلنا: المراد بالكبللة ىنا: اسم الجد، قالوا: وردت في الكبللة، 

 للورثة، فبينت آية الصيف حكمهم، سواء كاف معهم من ليس بكبللة أـ ال. انتهى.
قاؿ الجبلؿ: وأما قوؿ اإلماـ المهدي اسم للورثة فبينت آية الصيف لحكمهم.. إلى آخره، 

 ة ػ انتهى.فمن فاحش الغلط ألف حكمهم السقوط مع من ليس بكبلل
قاؿ في )المنار( وىذه اآلية تبطل قوؿ من أسقط األخت مع الجد ػ يعني أنو لم يشترط في 
ميراثها غير نفي الولد ػ نعم حالة وجود الجد يقاؿ لو ثم ىذا الوارث مع األب وحين الجأ 
الجد الدليل إلى تفسير الكبللة بأف يكوف ال ولد وال والد، علمنا أف ميراث األخت مع عدمو و 

 أب كما مر. انتهى.
ورد بأف الجد ال يعصب أختو بالنظر إلى الميت، ألنها لو عمة، وىي من ذوي األرحاـ فكيف 

 يعصب نسلو، وألىل المعادة وىم زيد بن ثابت ومن سيذكر معو في الحديث اآلتي.
وفي حديث األصل فإنهم قالوا: لؤلختين النصف وللجد النصف، وترد األخت ألب نصيبها 

 ى األخت من األب واألـ.عل
 قالو البيهقي في )سننو( عن زيد وليس لهم حجة، وسيأتي تقرير ىذه المسألة في الخبر اآلتي.
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قولو: ))ولؤلخت من األب السدس(( تقدـ دليل ميراثها للسدس من السنة من طريق ابن 
منقسمة من أصلها  مسعود وغيره مع األخت ألبوين في ذوي السهاـ، وأصل المسألة من ستة

فإف كاف مع األخت ألبوين أخرى مثلها سقطت األخت ألب، كما تقدـ ولهن الثلثاف وللجد 
الباقي والمسألة من ثبلثة منقسمة من أصلها كما ذكرنا، فإف وجد مع األخت ألب أخ ألب 
أو عصبها في الباقي، سواء كانت ساقطة أو وارثة لما تقدـ، وانقسم الباقي بعد فرض األخت 
األختين بينهما وبين الجد للذكر مثل حظ األنثيين ما لم تنقصو المقاسمة عن سدس كامل 

 الماؿ رد إلى السدس، والباقي لها وألخيها للذكر مثل حظ األنثيين.



وفيو ما تقدـ من الخبلؼ، أنو ال يعصبها إال إذا كانت ساقطة، وإال أخذت فرضها والباقي بين 
تنقصو المقاسمة عما ذكرنا وإال رد إلى السدس والباقي لؤلخ  الذكور والجد نصفاف ما لم

 والمختار ما تقدـ.
فإف كانت مع األخت ألب مثلها أو أكثر فالسدس بينهن، فإف كاف بدؿ األخت ألب أخ ألب 

 فالنصف لؤلخت ألب وأـ والباقي بين األخ ألب والجد نصفاف.
ر، ورجح للمذىب، وبو قالت الهادوية، وىذا قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والجمهو 

 وغيرىم.
: ويقوؿ على ىذا يقوؿ المغيرة بن مقسم، وعبيدة السلماني، ومحمد بن عبد  قاؿ ابن حـز

الرحمن بن أبي ليلى القاضي، والحسن بن حي، وشريك القاضي، وىشيم بن بشير، والحسن 
 بن زياد اللؤلؤي، وبعض أصحاب أبي حنيفة ػ انتهى.
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وقاؿ عبد اهلل بن مسعود: لؤلخت ألب وأـ النصف، وللجد النصف، وال شيء لؤلخ ألب مع 
الجد؛ لما أخرجو ابن حـز من طريق وكيع عن الثوري، عن النخعي، قاؿ: كاف ابن مسعود 

يقوؿ: وإف كانت أخت ألب وأـ، وأخ ألب، وجد، أعطى األخت ألب وأـ النصف والجد 
 النصف ػ انتهى.

: وبو يقوؿ مسروؽ، وعلقمة، واألسود، وعبيدة السلماني في بعض أقوالو، وروي ػ  قاؿ ابن حـز
 أيضاً ػ عن شريح وغيره، وعن بعض أصحاب أبي حنيفة ػ انتهى.

ولم نجد لهم حجة، وليس في شيء من الرواية عنهم أنهم ورثوا الجد مع وجود أخ ألب، وال 
 ألبوين كما تقدـ.يقاؿ: أنهم جعلوه أباً، لو كاف كذلك لسقطت األخت 

احتج األولوف: بأنهما لو اجتمعا معاً دوف األخت ألبوين كانا على سواء، فكذلك إف كاف معهما 
 من لو فرض كاف الباقي على سواء ما لم تنقصو المقاسمة عن السدس رد إلى السدس.
النخعي،  واحتجوا ػ أيضاً ػ بما أخرجو عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم

قاؿ: قاؿ علي بن أبي طالب: ))إذا كانت أختاً ألب وأـ، وأخاً ألب، وجد: أعطى األخت 
النصف، وما بقي أعطاه الجد واألخ بينهما نصفين، فإف كثر األخ شركو معهم حتى يكوف 

 السدس خيراً ]لو[ من المقاسمة، فإف كاف السدس خيراً لو أعطاه السدس(( .
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ما أخرجو ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن ومن حججهم: 
إبراىيم النخعي، قاؿ: ))كاف علي بن أبي طالب يعطي كل صاحب فريضة فريضتو((.. إلى أف 

قاؿ: وإذا كانت أخت ألب وأـ وأخ ألب وجد أعطى األخت النصف وما بقي أعطاه الجد 
ة شركو معهم حتى يكوف السدس خير لو من المقاسمة، واألخ بينهما نصفاف، فإف كثر األخو 

 فإف كاف السدس خيراً لو أعطاه السدس((. انتهى بلفظو .
وأخرجو الدارمي من طريق سفياف الثوري بلفظ إسناده المذكور ومتنو، وعن زيد بن ثابت 

المسألة من خمسة: للجد سهماف، ولؤلخت سهم، ولؤلخ سهماف، ثم يرد األخ لؤلخت ألب 
ـ تماـ النصف، وال نصف في المسألة وىي من خمسة فتضرب االثنين في الخمسة تكوف وأ

عشرة، فكذلك سميت ))عشرية زيد(( ومعها تصح القسمة، للجد خمساف أربعة، ولؤلخ من 
األب خمساف أربعة، ولؤلخت من األب واألـ الخمس اثناف، ثم يرد األخ ألب لؤلخت من 

ويبقى لو سهم وىو عشر الماؿ، ولؤلخت النصف، وللجد األب واألـ تماـ النصف ثبلثة، 
 الخمساف ػ انتهى.

الحكم الثالث: قولو عليو السبلـ: ))وكاف ال يزيد الجد مع الولد على السدس(( يشهد لو ما 
أخرجو الدارمي بلفظ: حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي، قاؿ: كاف 

 لى أف قاؿ: وكاف يعطيو ػ أي الجد ػ مع الولد السدس .عمر يقاسم الجد مع األخ.. إ
وفيو حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: كاف علي يشرؾ 

الجد إلى ستة مع األخوة.. إلى أف قاؿ: وال يزيد الجد مع الولد على السدس، إال أف ال يكوف 
 غيره .
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اف علي ال يزيد الجد مع الولد على السدس إال أف يكوف عصبة غيره و في )الجامع الكافي( وك
 فيعطيو ما أبقت السهاـ بعد فريضة الولد.

وذكر في )المنهاج( عن أمير المؤمنين أنو كاف ال يزيد الجد مع الولد على السدس إال أف 
أف يفضل من الماؿ شيء فيكوف لو.. إلى غير ذلك، وكبلـ )المجموع( وشواىده يدؿ على 

للجد السدس فقط بالفرض مع الولد، سواء كاف الولد ذكراً أو أنثى وإف نزؿ كما تقدـ في بابي 
)العصبة( و)ذوي السهاـ( إف لفظ الولد شامل لبلبن وابن االبن وإف سفل ذكرًا كاف أو أنثى، 
لصريح األدلة السالف ذكرىا، ولئلجماع المذكور ىنالك، والمراد بالجد أب األب وإف عبل 

هو سهامي، إال أف الجد مع الولد الذكر ليس لو غير فرض التسهيم المذكور، وال خبلؼ في ف



 ذلك، ومع األنثى سيأتي.
والوجو في ذلك: أف الولد الذكر وإف نزؿ أحق بالتعصيب من الجد وإف عبل، لمنطوؽ األدلة 

 المذكورة في )باب العصبة(.
كتب الفرائض ال يقاؿ: إف الشواىد المذكورة وأشار إلى ما ذكرنا في )الجامع الكافي( وسائر  

مرسلة، ألف إبراىيم والشعبي لم يدركا عمر وال أخبر من أخبرىما عن عمر، ألف كبلـ 
)المجموع( موصوؿ، ومثل ذلك محموؿ على الوصل فيما ورد عن علي كما ىي القاعدة 

 األصولية للجمهور.
، إال أف يفضل من الماؿ شيء فيكوف لو، و لفظ )البحر(: وال يزيد الجد مع الولد على السدس

وال خبلؼ في ذلك بين الصحابة فمن بعدىم، وفي )ضوء النهار( ولئلجماع على أف الجد قائم 
 مقاـ األب عند عدـ األب.

 ويتحصل من مجموع ما ذكرنا في ىذا الحكم أف للجد السدس بالفرض في مسألتين:
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ف يخلف ابناً وجدًا، فالمسألة من مخرج فرض الجد من األولى: مع الولد الذكر فقط نحو أ
ستة لو بالفرض سهم والباقي لبلبن فإف كثر البنوف فالمسألة بحالها لو سهمو بالفرض والباقي 

بين البنين تحسبهم من انقساـ سهامهم على رؤوسهم أو موافقة أو مباينة، فأي ذلك وقع 
 عملت بحسبو.

ث كابن وبنت وجد فالمسألة بحالها لو منها سهمو بالفرض واحد الثانية: مع الذكور منهم واإلنا
والباقي خمسة بين ثبلثة بعد البسط ال ينقسم فاجعل رؤوسهم بعد البسط ىو الحاؿ وأضربو 

 في المسألة يبلغ الماؿ المنقسم على جميع الورثة ثمانية عشر:
خمسة أتساع الماؿ،  للجد السدس بالفرض ثبلثة سهاـ الباقي خمسة عشرة للذكر عشرة وىي

ولؤلنثى خمسة وىي سدس الماؿ وتسعو، فإف كثر البنوف والبنات فالمسألة بحالها وانظر في 
الباقي من المسألة والرؤوس بعد البسط ىل ينقسم الباقي على الرؤوس بعد البسط، أو يوافق 

 مع أو يباين، فأي ذلك كاف عملت بحسبو، وال خبلؼ في ذلك، وىكذا حكم الجد وإف عبل
 ابن االبن فأكثر وإف نزؿ حكمو مع ولد الصلب فأكثر.
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الحكم الرابع: قولو: ))إال أف يفضل من الماؿ شيء فيكوف لو(( أي الجد يدؿ على أف الولد 
إذا كاف أنثى وإف سفلت فحاؿ الجد معها التسهيم والتعصيب، ألف الماؿ ال يفضل مع الولد 

ي باب )العصبة( أف الولد الذكر وإف سفل يحوز الباقي من الماؿ، إال إذا كاف أنثى كما تقدـ ف
بخبلؼ الولد األنثى وإف سفل، فبل تأخذ فرضها والجد فرضو والباقي لو تعصيباً؛ ألنو أولى 
رجل ذكر، وىو كذلك بشرط انفراد األنثى وإف سفلت عمن يعصبها وانفراد الجد عن األخ 

تقدـ فإف كانت البنت واحدة فلها النصف ولو الباقي  وعن األخت ألبوين أو ألب، لمنطوؽ ما
فرضاً وتعصيباً، فإف كثرف أو كانت بنت وبنت ابن فأكثر فلهن الثلثاف وللجد السدس بالفرض، 

 والفاضل ىو السدس لو بالتعصيب.
وىذا ىو المراد بقولو: ))إال أف يفضل من الماؿ شيء(( فاستباف من ذلك أف المراد بقولو عليو 

 ـ: ))وكاف ال يزيد الجد مع الولد على السدس(( أف المراد بو الذكر كما ذكرنا.السبل
ويشهد لذلك كبلـ علي من طريق إبراىيم عند الدارمي المذكور قبل ىذا بلفظ: ))إال أف ال 

يكوف غيره(( وكبلـ )الجامع الكافي( بلفظ: ))إال أف يكوف عصبة غيره فتعطيو ما أبقت السهاـ 
د وفريضتو(( وكبلـ )المنهاج الجلي( و)البحر( بلفظ: ))إال أف يفضل من الماؿ بعد فريضة الول

 شيء فيكوف لو((.
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وال خبلؼ في ذلك بين علماء األمصار، نحو أف يترؾ بنتاً، أو بنت ابن، أو بنت ابن ابن وإف 
رض، نزلت،وجد، فالمسألة الجامعة من ستة: للبنت أو لمن بعدىا النصف ثبلثة سهاـ بالف

وللجد السدس سهم بالفرض، والباقي سهماف لو بالتعصيب، ألنو أولى رجل ذكر، فإف اجتمعن 
أو كثرف فعلى ما تقدـ لهن الثلثاف، وللجد السدس سهم بالفرض والباقي من الماؿ سهم يأخذه 
بالتعصيب، وعلى ذلك يحمل ما في حديث عمراف بن الحصين السالف ذكره في أدلة األصل 

الجد بلفظ: ))والسدس اآلخر طعمة (( أف المراد بو التعصيب، ألنو الذي فضل  ثبوت ميراث
من الماؿ، وال يأتي عليو ما استشكلو المحقق الجبلؿ بلفظ: ))ألف اإلطعاـ إنما يكوف بما 

 يملكو المطعم، وىذا السهم متردد بين التسهيم والتعصيب((. انتهى.
سهيم إلى سدس التسهيم أف يكوف لو ثلث الماؿ ألف السدس اآلخر ال يتصور مصيره للجد بالت

بالتسهيم في جميع فرائض الجد عند علماء الفرائض إال من قاؿ بمقاسمة الجد لؤلخوة إلى 
 الثلث، فإف نقصتو المقاسمة عن الثلث رد إليو.

وقد عرفت ما قيل فيو وعلى الفرض فذلك بالمقاسمة، وليس بفرض وال تعصيب، وينظر في 



أو بنات االبن وإف سفلن ىل ينقسم الثلثاف من المسألة على رؤوسهن أو يوافق رؤوس البنات 
أو يباين، فأي ذلك عملت بحسبو، فإف وجدف معاً سقطن بنات االبن، لما تقدـ في ذوي 

السهاـ وال خبلؼ فإف وجدت مع البنت أخت ألبوين أو ألب فهي أحق بالتعصيب من الجد، 
ًً عن علي في ابنة وجد وأخت، أنو كاف يقوؿ: لداللة ما ذكره في )أصوؿ األحكا ـ( ببلغًا

للبنت النصف المسمى لها، وللجد سهم وىو السدس مع الولد، ولؤلخت ما بقي ألنها عصبة ػ 
 انتهى.
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وىو المختار ورجح للمذىب، وعند الشافعي وغيره من العلماء: إذا بقي بعد ما يأخذه ذو 
أكثر من السدس فلو، إال نفع من ثلث الباقي ومن  الفرض من النسب أو السبب أو معاً 

المقاسمة ومن سدس جميع الماؿ، وسيأتي تحقيق الكبلـ في الحديث اآلتي ػ إف شاء اهلل 
 تعالى ػ.

ويستثنى من داللة ما ذكرنا في ىذا الحكم ثبلث مسائل ليس للجد فيها غير السدس فرضاً مع 
 الولد األنثى كحالو مع الولد الذكر.

ولى: إذا كاف معو من أصحاب الفروض من يستغرؽ التركة كابنتين وزوج وأـ وجد، للبنتين األ
الثلثاف، ولؤلـ السدس، وللزوج الربع، فهي عائلة من دوف فريضة الجد بنصف السدس، فيفرض 

 للجد السدس، ويزاد في العوؿ إلى خمسة عشر.
وأـ لهما الثلثاف أربعة سهاـ، ولؤلـ الثانية: أف ال يبقى من المسألة إال قدر السدس كابنتين 

 السدس، وللجد السدس فرضاً.
الثالثة: إذا كانت المسألة األولى بحالها من دوف األـ فالباقي نصف السدس فيأخذ الجد فرضو 
السدس، وتعود المسألة إلى ثبلثة عشر، وفيما عدا ذلك ثبت ما تقدـ من أف الجد يأخذ فرضو 

 قالو الجمهور ورجحو الفقهاء للمذىب. بالتسهيم والباقي بالتعصيب،
وقد قيل: بل الكل يأخذه الجد بالتعصيب فقط إذا الجمع بين الفرض والتعصيب من خواص 
األب وليس الخبلؼ لفظياً كما زعم بعضهم إذ يظهر األثر فيما إذا ترؾ بنتاً وجداً أو أوصى 

 المسألة.لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض وىو الثلث في تأصيل 
فعلى الصحيح وىو األوؿ أصلها من ستة؛ ألف فيها نصفاً وسدساً وما بقي وترجع باالختصار 
إلى اثنين وعلى التضعيف وىو الثاني أصلها من أربعة ألف فيها نصفاف وما بقي، وىذا أثر في 

 العبارة فقط.
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بة ونصفو اآلخر لزيد، فعلى األوؿ للبنت النصف وللجد السدس فرضاً ولو نصف الباقي عصو 
 وتصح المسألة من ستة.

وعلى الثاني للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف اآلخر، وتصح المسألة من 
 أربعة:

فلزيد ربع الماؿ على الوجو الثاني وسدسو على الوجو األوؿ، وسواء أجاز الجد الوصية أواًل، 
حده وعلى تقدير عدمها ال يدخل النقص لكن على تقدير اإلجازة يدخل النقص على الجد و 

على الجد وحده، بل على الثاني يكوف الباقي بعد الربع الوصية بين الجد والبنت نصفين، 
 وتصح من ثمانية للبنت ثبلثة فرضاً، وللجد ثبلثة تعصيباً ولزيد اثناف.

اقيو وعلى األوؿ يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفو، وللجد سدسو فرضاً، وب
عصوبة، فتصح من ستة وثبلثين، وباالختصار من اثني عشر لتوافق الحواصل بثلث إذ قد 

حصل لكل من البنت والجد خمسة عشر خمسة عشر ولزيد ستة فيرد كل نصيب إلى ثلثو 
يكوف اثني عشر ىذا إذا جعل قولو: أوصيت لزيد نصف ما بقي بعد نصيب ذوي الفروض 

ئض ال ينقصوف بالوصية، وأما إذا جعل ذلك إنما ىو لتمييز الباقي بمنزلة التصريح أف أىل الفرا
ليعلم قدر الموصى بو من سهاـ المسألة، ويدخل النقص على الجميع، فقدر الوصية ىنا سدس 

 الماؿ؛ إذ ىو نصف الباقي بعد الفروض فأصلها من ستة.
، وىذا ىو وتصح من اثني عشر لزيد السدس سهماف وصية، ولكل من البنت والجد خمسة

 المذىب وعليو المحققوف من أصحاب الشافعي ػ واهلل أعلم.
 فإف اجتمع من تقدـ من ذوي سهاـ النسب والسبب والجد واألخوة واألخوات.

 فقد أشار اإلماـ عليو السبلـ بقولو:
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 ]حالة األـ واألخوة واألخوات[
بلـ ػ أنو كاف يقوؿ في أـ وامرأة ))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ عليو الس

وأخوات وأخوة وجد، للمرأة الربع، ولؤلـ السدس ويجعل ما بقي بين األخوات واألخوة 
والجد،للذكر مثل حظ األنثيين وىو بمنزلة أخ، إال أف يكوف سدس جميع الماؿ خيراً فيعطو 

 سدس جميع الماؿ((.



إبراىيم قاؿ: كاف علي يشرؾ الجد إلى قاؿ في )التخريج(: الدارمي في مسنده بإسناده إلى 
ستة يعطي كل صاحب فريضة فريضتو.. إلى أف قاؿ: ))وإف كانوا أخوة وأخوات شركهم مع 

 الجد إلى السدس(( انتهى .
قلت: وأخرج عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي مثلو بلفظو، 

فظ حديث المجموع، وفي )الجامع الكافي( ما وفي )المنهاج الجلي( و)أصوؿ األحكاـ( بل
تقدـ في )الحكم الثالث( وفيو: قاؿ محمد: وإذا كاف مع الجد واألخوة واألخوات ذوو السهاـ 

فأعط ذا الفرض فريضتو، وانظر إلى ما بقي، فإف كانت المقاسمة خيراً لو من السدس فقاسم 
 بقي بين األخوة وأخواتهم ػ انتهى.بو، وإف كاف السدس خيراً لو فأعطو السدس ثم اقسم ما 

وقد تقدـ ما يشهد لصدر الخبر وعجزه فيما سبق في أحاديث الباب وشواىدىا، ومن ذلك ما 
أخرجو الترمذي: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: 

شركهم مع الجد إلى كاف علي يشرؾ الجد إلى ستة.. إلى أف قاؿ: وإف كانوا أخوة وأخوات 
 السدس .

ولفظ ))الجامع الكافي(( قاؿ محمد: كاف علقمة يقاسم الجد باألخوة واألخوات لؤلب واألـ 
ما لم تنقص حظو بالمقاسمة من السدس، فإف نقصتو المقاسمة من السدس أكمل لو السدس، 

 وجعل الباقي لؤلخوة واألخوات.
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لمن وجد معو من األخوة واألخوات ألبوين أو ألب والحديث يدؿ على ثبوت مقاسمة الجد 
فيما بقي من الماؿ بعد فرائض ذوي سهاـ المسألة من النسب والسبب، وىو معهم عصبة  

كواحد منهم ما لم تنقصو المقاسمة عن سدس كامل الماؿ فحينئذ يفرض لو السدس، ويخرج 
ـ، والباقي للعصبة من من التعصيب إلى التسهيم فيعطى السدس من المسألة من جملة سها

 األخوة وخواتهم وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن تقدـ ذكرىم.
وإنما يقاسمهم في حالتي كونهم ذكوراً فقط كما تقدـ أو ذكوراً وإناثاً كما ىنا، وذلك إما في  

لة كامل التركة إذا لم يكن معهم ذو فرض من نسب أو سبب أو معاً، أو فيما بقي من المسأ
 إذا كاف معهم من ذكرنا بشروط أربعة ذكرىا الخالدي، وفي )المنهاج الجلي( خمسة.
 أما مع األخوات ألبوين أو ألب أو معاً إذا انفردف عمن يعصبهن فلو الباقي كما تقدـ:

األوؿ: أف تكوف المقاسمة خير لو من سدس كامل الماؿ وإال رد إلى السدس ػ أي يفرض لو 
 لتعصيب إلى التسهيم.السدس ػ ويخرج من ا



والوجو في ذلك: أف الجد ال ينقص عن السدس مع البنين فأولى ال ينقص عن السدس مع 
 األخوة وىم أضعف من البنين.
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وذكره ابن حجر وغيره عن زيد بن ثابت، أف الجد ال ينقص عن السدس إال في األكدرية 
ربعة، فيكوف لو نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً أو وستأتي فيقاسم األخ الواحد واالثنين والثبلثة واأل

خمساً، وتستوي المقاسمة والسدس في خمسة أخوة ىذا مع الذكور فقط ومع الذكور واإلناث 
مع أخ وأخت إلى أربعة أخوة وأخت أو سبع أخوات وأخ فيكوف لو في ىذه الصور خمساف أو 

سدس مع أربعة أخوة وأختين سبعاف أو تسعاف أو جزءاف من أحد عشر، وتستوي المقاسمة وال
وجد أو ثبلثة أخوة وأربع أخوات وجد أو أخوين وست أخوات وجد أو أخ، وثماف أخوات 

 وجد فلو في جميعها السدس.
وعند ابن مسعود، وزيد بن ثابت، والفريقين ومن سلف ذكره أف الجد إذا كاف مع األخوة 

ة المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو الذكور واإلناث ومعهم ذو فرض كاف للجد األصلح من ثبلث
سدس جميع الماؿ تعطيو األصلح من ىذه الثبلثة األوجو، وقد ذكرنا في حديث الباب حجة  

 كل فريق بما أغنى عن اإلعادة.
مثاؿ األوؿ: أـ وأخ ألبوين أو ألب وجد، تصح مسألتهم من ثبلثة: لؤلـ الثلث، ولؤلخ الثلث، 

 وللجد الثلث، وال خبلؼ في ذلك.
ؿ الثاني: ثبلثة أخوة ألبوين أو ألب وجد وأـ، تصح المسألة عندىم من ثمانية عشر ومثا

باعتبار أف ثلث ما يبقى ال يوجد في أقل من ثمانية عشر، وتصح بعد الضرب من أربعة 
 وسبعين، وعند األولين من أربعة وعشرين.
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ند الجميع، ومثاؿ ما تتفق فيو ومثاؿ الثالث: زوج وأـ وثبلثة أخوة وجد تصح من ثمانية عشر ع
المقاسمة وثلث ما يبقى والسدس جد وزوج وأربع أخوات ألبوين أو ألب تصح المسألة عند 
األولين من ثمانية وعند اآلخرين من اثني عشر، وعند أبي بكر ومن تبعو السالف ذكرىم أف 

ا تقدـ لهم من الباقي بعد فرض ذوي سهاـ المسألة للجد لسقوط األخوة بو لكونو أباً لم
الحجج السالف ذكرىا، ومن الحجة لهم حديث: ))ألحقوا الفرائض بأىلها فما أبقت الفرائض 



 فؤلولى رجل ذكر(( وأخرج البخاري في الصحيح في )باب ميراث الجد مع األب واألخوة(.
قاؿ في )فتح الباري(: ))وجو تعليقو بالمسألة أنو دؿ على أف الذي يبقى بعد الفرض يصرؼ 

 قرب الناس للميت فكاف الجد أقرب فيقدـ.أل
قاؿ ابن بطاؿ: وقد احتج بو من شرؾ بين الجد واألخ فإنو أقرب إلى الميت بدليل أنو ينفرد 
بالوالء، وألنو يقـو مقاـ الولد في حجب األـ من الثلث إلى السدس، وألف الجد إنما يدلي 

واالبن أقوى من األب ألف االبن ينفرد  بالميت وىو ولد ابنو واألخ يدلي بالميت وىو ولد أبيو
بالماؿ ويرد األب إلى السدس وال كذلك األب، فتعصيب األخ تعصيب بنوة وتعصيب الجد 

تعصيب أبوة والبنوة أقوى من األبوة في الميراث؛ وألف األخت فرضها النصف إذا انفردت فلم 
وة تعصيبو عليو إف يسقط يسقطها الجد كالبنت واألخ يعصب أختو بخبلؼ الجد، فامتنع من ق

 بو.
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وقاؿ السهيلي: الجد أصل األب، ولكن األخ في الميراث أقوى سبباً منو؛ ألنو يدلي بوالية 
األب فالوالدة أقوى األسباب في الميراث، فإف قاؿ الجد: وأنا أيضاً ولدت الميت، قيل لو: 

د الولد ليس ولداً إال بواسطتو وإف إنما ولدت والده وأبوه ولد األخوة، فصار سببهم قوياً وول
 شارؾ في مطلق الولد بو(( انتهى .

الثاني: أف ال يكوف مع الجد واألخوة أو األخوات أو معاً بنتاً أو بنت ابن وإف سفلت، ألف 
معها للجد السدس بالتسهيم لحصوؿ شرطو، وللبنت أو بنت االبن النصف، والباقي لؤلخ أو 

 اً.األخت ألبوين أو ألب تعصيب
فلو اجتمع مع البنت بنت االبن أو بنت ابن ابن، فللموجود منهن النصف، ولبنت االبن 

السدس تكملة الثلثين، وللجد السدس بالتسهيم، والباقي من المسألة سهم لؤلخ أو األخت 
تعصيباً، فلو اجتمع أخ مع األخت ألبوين أو ألب فالباقي لهما، للذكر مثل حظ األنثيين 

 بالتعصيب.
وجو في ذلك: أف األصل في الجد التسهيم لئلجماع على أنو قائم مقاـ األب عند عدـ وال

األب وقد حصل شرطو، وعند ابن مسعود ذكره ابن حـز من طريق عبد اهلل، عن سفياف الثوري، 
عن األعمش، عن إبراىيم، عن مسروؽ، عن ابن مسعود، أنو قاؿ في جد وابنة وأخت: ىي من 

وللجد سهم، ولؤلخت سهم، فإف كانتا أختين فمن ثمانية: للبنت أربعة،  أربعة: للبنت سهماف،
 وللجد سهماف، ولؤلختين سهماف.



فإف كن ثبلث أخوات فمن عشرة: للبنت خمسة أسهم، وللجد سهماف، ولؤلخوات ثبلثة أسهم 
 بينهن ػ انتهى.
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ين، فإف كن إناثاً فقط فبل الثالث: أف تكوف األخوة ذكوراً منفردين أو ذكور أو إناثاً مجتمع
مقاسمة، ألنو عصبة معهن لو الباقي كما تقدـ خبلفاً لمن تقدـ، والمختار ما نص عليو لفظ 

 الخبر قبل ىذا.
الرابع: أف يكوف األخوة الذكور واإلناث ألبوين أو ألب ال ألـ ذكرًا كاف أو أنثى فيسقطهم لما 

ألبوين والبعض ألب قاسم الجد األخوة  تقدـ، وللفظ الخبر اآلتي: فإف كاف بعض األخوة
 ألبوين لقوة سببهم دوف األخوة ألب، نص على ذلك في )المنهاج الجلي(.

والوجو في ذلك: أف الجد ال يقاسم إال من كاف وارثاً؛ لصريح عمـو أدلة توريث األخوة مع 
المذكور في  الجد، وىاىنا األخوة ألب غير وارثين، لسقوط سببهم مع األخوة ألبوين، للحديث

العصبة في منع بني العبلت مع وجود األعياف، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 
 وابن مسعود، والزيدية، والهادوية، وبو قاؿ جمهور الصحابة فمن بعدىم.

واحتجوا بما تقدـ في العصبة، وبما أخرجو ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، 
إبراىيم النخعي، قاؿ: كاف علي بن أبي طالب ال يقاسم باألخ ألب مع األخ  عن األعمش، عن

 ألب وأـ والجد شيئاً .
وأخرج ػ أيضاًػ من طريق وكيع، ثنا سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي، قاؿ: كاف 

 ابن مسعود ال يقاسم باألخوة ألب األخوة من األب واألـ مع الجد.
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المعادة وىم: زيد بن ثابت، والشافعي، ومالك، ومن قاؿ بقولهم، ونسبو في وذىب أىل 
)البحر( إلى زيد بن ثابت إلى أف الجد إذا كاف معو أخوة ألبوين وألب ذكوراً كانوا أو إناثاً، 

سواء كاف معهم صاحب فرض أـ ال، فاحسب على الجد جميع األخوة بأنهم صنٌو واحد، ولو  
خر ألب ثم تأخذ للجد حظو، واحكم على األخوة بعد ذلك حكمك كاف أحدىم ألبوين واآل

 فيهم عند فقد الجد فبل يرث من ينتسب بنسب واحد مع من ينتسب بنسبين.
وقد بوب المنصور باهلل وغيره في كتاب )الكافي( في )باب المعادة( أخرج ابن حـز من طريق 



اؿ: كاف زيد بن ثابت يشرؾ الجد عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم، ق
مع األخوة واألخوات إلى الثلث.. إلى أف قاؿ: ويقاسم األخ لؤلب، ثم يرد على أخيو ويقاسم 

 باألخوة من األب واألخوات من األب واألـ وال يورثهم شيئاً.. الحديث .
والوجو في ذلك: أف الجد لما عجز عن دفع األخوة ألب بانفرادىم كاف عن دفعهم مع 

اجتماعهم مع من ىو أقوى منهم أعجز، فلذلك استوى الفريقاف في مقاسمتو، ثم لما كاف 
األخوة ألبوين أقوى سبباً من األخوة ألب دفعوىم عما صار إليهم وليس بقدح أف يحجب 
األخوة شخصاً، ثم يعود فائدة ما حجبوه على غيره كاألخ ألب مع األخ ألبوين في حجب 

خ ألبوين، وكذا األخوات ألـ مع األـ والجد فهما يحجباف األـ إلى األـ، ثم يعود السدس لؤل
 السدس، ثم يعود فائدة الحجب للجد.

فمع عدـ الفروض نحو أف يترؾ جداً ألبوين وأخاً ألب، فعلى قوؿ األولين: للجد النصف، 
 ولؤلخ ألبوين النصف، فالمسألة من اثنين.
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جد عن فريضتو في المقاسمة، ثم يرجع األخ ألبوين يأخذ وعلى قوؿ زيد من ثبلثة، لينتقص ال
ما في يد األخ ألب، فإف كاف بدؿ األخ ألب أخت ألب، فكذلك عند األولين وعند زيد للجد 

خمساف ولؤلخ ألبوين الباقي، فأسقطت األخت ألب بعد عدىا على الجد، ومع الفروض أـ 
 وجد وأخ ألبوين وأخت ألب وجد.

ؤلـ السدس، وللجد سهماف، والباقي ثبلثة لؤلخ ألبوين، وتسقط األخت فعند زيد بن ثابت ل
 ألب بعد عدىا على الجد.

وعند األولين ال تسقط، لها النصف ثبلثة، ولؤلـ السدس، والباقي سهماف بين الجد واألخ 
 ألبوين، والمسألة من ستة عند الجميع، وكذا لو خلف أماً وجداً وأخاً ألب.

ؤلـ السدس، ولؤلخت ثبلثة، والباقي سهماف للجد، ويسقط األخ ألب فعند زيد بن ثابت: ل
 بعد عده على الجد.

وعند األولين بعد فريضة األخت واألـ الباقي بين الجد واألخ ألب، فالمسألة من ستة عند 
الجميع، وقد تقدـ عن زيد بن ثابت ومن معو أف مع الفروض للجد األصلح من الثبلثة األوجو 

 السالف ذكرىا.
: بأف إبراىيم لم يلقى قط زيد بن ثابت، وال أخبر ممن سمعو، ونحن ننزىهم  وأجاب ابن حـز

عن القوؿ بها ػ أي بالمعاداة ػ ألف األخ ألب وإف كاف حقاً واجباً فما يحل انتزاعو منو، وإف كاف 



ه ػ الحق لو فما يحل أف يقاـ وليجة ليعطي باالسم ما ال يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه غير 
 انتهى.

قاؿ ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلتو للجد باألخوة باألب مع األخوة 
األشقاء، وخالفو كثير من الفقهاء القائلين بقولو في الفرائض في ذلك؛ ألف األخوة من األب ال 

 سمة.يرثوف مع األخوة األشقاء، فبل معنى إلدخالهم معهم؛ ألنو حيف على الجد في المقا
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 وقد سأؿ ابن عباس زيداً في ذلك؟ فقاؿ: أقوؿ في ذلك برأيي كما تقوؿ أنت برأيك ػ انتهى.
ومسألة من في الخبر تصح من اثني عشر: للزوجة الربع ثبلثة، ولؤلـ السدس اثناف، والباقي 

من الباقي سبعة بين األخوة واألخوات والجد للذكر مثل حظ األنثيين، ثم ينظر فيما أتى للجد 
 باعتبار عدد األخوة واألخوات.

فأقل ما يقدر أخ وأخت ألبوين أو ألب وجد، أو أخ أو أختاف ألبوين أو ألب وجد، وىو 
فيهما المقاسمة أصلح لو من سدس الماؿ، ومن ثلث الباقي؛ ألف لو في المسألة األولى 

لمقاسمة وثلث الماؿ، فإف  الخمساف، وفي الثانية السدساف، ويستوي في الثانية عند من قاؿ با
كاف األخوة اثنين مع الجد واألخت أو أخ وجد وثبلث أخوات استوت المقاسمة وأخذ 

 السدس.
وعند من قاؿ: بأنو يعطي األصلح من الثبلثة يكوف لو ثلث الباقي، وما خرج عن ذلك فعند زيد 

أف يخلف أماً بن ثابت ومن معو ثلث الباقي أصلح لو، وعند الجمهور السدس خير لو نحو 
وزوجة وثبلث أخوات وأربعة أخوة ألبوين أو ألب وجد، فعلى المقاسمة أصل مسألتهم من اثني 

 عشر، وصح الباقي بعد الفروض سبعة سهاـ مباينة لثبلثة عشر رؤوس.
األخوة واألخوات والجد بعد البسط فاضرب رؤوسهم بعد البسط يبلغ الماؿ المنقسم على 

وف فالسدس خير لو من المقاسمة، أدلة من الباقي على المقاسمة أربعة الورثة مائة وستة وخمس
 عشر سهماً والسدس ستة وعشروف سهماً فيفرض لو السدس.
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والمسألة من اثني عشر أيضاً، والباقي بعد الفروض خمسة سهاـ مباينة لرؤوس األخوة بعد 
الماؿ المنقسم على جميع  البسط وىم أحد عشر، فاضرب رؤوس األخوة في المسألة يبلغ



الورثة مائة واثناف وثبلثوف سهماً، للجد السدس اثناف وعشروف، ولؤلـ كذلك، وللزوجة الربع 
ثبلثة وثبلثوف سهماً، ولكل أخ من الباقي عشرة سهاـ، ولكل أخت خمسة سهاـ، وأمثاؿ ذلك 

 كثير.
ما مع الجد، كما دؿ على ىذا وأما ابن األخ مطلقاً، وكذلك األخ ألـ فبل ميراث لواحد منه

 ذلك قولو: ))وكاف عليو السبلـ ال يورث ابن األخ مع جد، وال أخاً ألـ مع جد((.
أخرج البيهقي في )سننو( ما لفظو: وأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن 

ي، قاؿ: يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا محمد بن سالم، عن الشعب
 ))ما ورث أحد من الناس أخاً ألـ وال ابن أخ مع الجد شيئاً(( ػ انتهى .

وفي إسناده محمد بن سالم تقدـ الكبلـ عليو، وىو بلفظو في )المنهاج الجلي( وفي )أصوؿ 
األحكاـ(، ويشهد بصدر الخبر ما أخرجو البيهقي بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي 

األصبهاني، أنا إبراىيم بن إسماعيل القطاف أنا الحسن بن عيسى، أنا الحافظ، أنا أبو إسحاؽ 
ابن المبارؾ، أنا أبو بكر بن عياش، عن المغيرة واألعمش، عن إبراىيم: ))أف علياً، وعبد اهلل بن 

 مسعود، كانا ال يورثاف ابن األخ مع الجد(( .
ورث بنو األخوة مع الجد وروى الشافعي، ومالك، وأبو يوسف، أف زيد بن ثابت قاؿ: ))ال ي

 شيئاً(( ػ انتهى.
وفي )الجامع الكافي(: وكاف ػ أي علي ػ ال يورث بني األخوة مع الجد في حاؿ من األحواؿ، 

 ىذا الصحيح عنو.
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وأخرج البيهقي من طريق األعمش، عن إبراىيم، عن ابن مسعود: ))أنو ال يورث ابن األخ مع 
 الجد(( ػ انتهى.

قي عن رجاؿ إسناده، ويشهد لعجز الخبر ما في بعض نسخ التخريج بلفظ وسكت البيه
الدارمي في )مسنده( قاؿ: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفياف ػ يعني الثوري ػ عن األعمش، 

عن إبراىيم ػ يعني النخعي ػ قاؿ: كاف علي يشرؾ الجد.. إلى أف قاؿ: ال يورث أخاً ألـ مع جد 
 وال أخت ألـ ػ انتهى .

وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثوري، عن األعمش، عن إبراىيم  قلت:
النخعي، قاؿ: كاف علي يعطي صاحب فريضة فريضتو، وال يورث أختاً ألـ وال أخاً ألـ مع الجد 

 شيئاً .



 وأخرج ػ أيضاً ػ بالسند المذكور إلى زيد بن ثابت، أنو ال يعطي أخاً ألـ مع جد شيئًا.
لبيهقي، قاؿ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب، ثنا وأخرج ا

محمد بن نعبر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، 
قاؿ: من زعم أف أحداً من أصحاب محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ورث أخوة من األـ مع 

 جد فقد كذب.
ج البيهقي ػ أيضاً ػ بإسناد آخر ال بأس بو إلى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قاؿ: ما وأخر 

 ورث أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم األخوة من األـ مع الجد شيئاً قط .
قاؿ: وأنا بن المبارؾ، أنا سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم نحوه، وأخرج البيهقي ػ أيضاً ػ من 

ق األعمش، عن إبراىيم، عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: ))أنهم ال يورثوف أخاً ألـ وال طري
 أختاً ألـ مع الجد(( . انتهى.
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وكل الشواىد المذكورة مدارىا على الشعبي والنخعي، وىي وإف كانت مرسلة فهي مقبولة 
بن القاسم: ثم أنو قد اشتهر  ومعموؿ بها عند جماىير علماء األصوؿ، ولفظ )الغاية( للحسين

واستفاض بالنقل الذي ال مراء فيو، أنو ما زاؿ اإلرساؿ من األئمة والتابعين، كابن المسيب، 
والشعبي، وإبراىيم، والحسن البصري، وغيرىم، ممن يطوؿ ذكرىم وإيراد مراسيلهم، واشتهر 

 قبولو من غير إنكار منكر، فكاف إجماعاً ػ انتهى.
ى عدـ ثبوت ميراث ))ابن األخ واألخ ألـ مع الجد(( وإف عبل، وسواء كاف والحديث يدؿ عل

))ابن األخ ألبوين أو ألب(( وإف بعد، كما ىو ظاىر إطبلؽ الخبر، وىكذا حكم ))ابن ابن 
 األخ ألبوين أو ألب(( وإف بعد ال ميراث لو مع الجد وإف عبل.

ري في )المفتاح( وسبقت اإلشارة إلى وىذا من إسقاط العصبة للعصبة، كما ذكره الشيخ العصيف
ذلك في العصبات، واألخت ألـ كاألخ ألـ؛ لصريح ما في الشواىد، وىذا ىو من إسقاط 

العصبة لذوي السهاـ كما صّرح بذلك في )البحر( و)المفتاح( وغيرىما، وتقدـ الكبلـ على 
 ذلك في حديث: ))ال يرث أخ ألـ مع ولد وال والد ((.

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد اهلل بن مسعود، وزيد بن ثابت،  وما ذكرنا ىو قوؿ
وسائر الصحابة فمن بعدىم، وبو قاؿ زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والقاسم، وأئمة أىل 

البيت، وروي عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وأبي يوسف، والشعبي، والنخعي، 
 وغيرىم.



(2/16) 

 
 

رح بذلك في )البحر( و)الخالدي( و)المفتاح( و)األحكاـ( وسائر كتب ورجح للمذىب، وص
الفرائض و)الجامع الكافي( وفيو: وىو الصحيح عن علي، ويستفاد من الخبر أف شرط ميراث 

 من في الخبر عدـ الجد فيسقطوف بوجود من شرط ميراثو عدمو.
ـ مع ولد وال والد (( وقد تقدـ الكبلـ مستوفى على األخ ألـ في حديث: ))ال يرث أخ أل

 ونبهناؾ على ما ىنا ىنالك بما أغنى عن اإلعادة.
وتقدـ الكبلـ ػ أيضاً ػ في ابن األخ مطلقاً في العصبة، وفيما ىنا ذكر اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ عدـ 

ثبوت ميراثو بالجد، وىو أحد الثمانية المعبر عنو عند الفرضيين في )مفتاح الفائض( وغيره 
ابن األخ ألب وأـ مع ثمانية، وىم: االبن، وابن االبن وإف نزؿ، واألب، والجد  بلفظ: ويسقط

وإف عبل، واألخ ألب وأـ، واألخ ألب، ومن اإلناث: األخت ألب وأـ، واألخت ألب إذا 
عصبتها البنت أو بنت االبن وإف نزلت، ويسقط ابن األخ ألب مع ىؤالء الثمانية، والتاسع ابن 

ور بغير شرط، واإلناث بشرط التعصيب المذكور، كما ىو صريح )البحر( األخ ألب وأـ، فالذك
 وسائر كتب الفرائض.

ولفظ )المنهاج(: إف قيل: لم تثبتوا أف األخ يرث مع الجد، فلم منعتم ابن األخ ولم تجعلوه  
 كاألخ، وساؽ في الكبلـ إلى أف قاؿ: إف األخ اختص بمزايا ليست البن األخ:

 أختو، بداللة الكتاب والسنة واإلجماع، وليس ابن األخ كذلك.منها: أف األخ يعصب 
 ومنها: أف بني األخوة ال يحجبوف األـ واألخوة يحجبونها.

ومنها: أنو قد ثبت أف األخت لها فرض مقدر، وليس لبنت األخت ذلك؛ فلهذه المزايا لم 
 يسقط وسقط ابن األخ ػ انتهى.
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ما في )البحر( و)الخالدي( وفي ىامشو، واإلمامية، وفي والخبلؼ في المسألتين للناصر ك
)ضوء النهار( نسبو إلى اإلمامية، فقالوا: إف الجد ال يسقط األخ ألـ وأختو، وال يسقط ابن 

 األخ ألبوين أو ألب، وأنهم مع الجد كاألخوة ألبوين أو ألب.
لو ولد وال والد، ولم  واحتجوا في األخ ألـ وأختو بعمـو أدلة الكبللة إف الكبللة لمن ليس

يجعلوا الجد كاألب، وال جعلوا اسم الجد شامبلً لؤلب ولمن فوقو، بل جعلوه كأحد األخوة 
 ألبوين أو ألب، وىما ال يسقطانو فيرث معو فريضتو المسماة.



، قاؿ: روينا من طريق الحجاج بن المنهاؿ،  واحتجوا ػ أيضاً ػ في ابن األخ بما أخرجو ابن حـز
انة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قاؿ: كاف علي بن أبي طالب ينزؿ بني نا أبو عو 

 األخ مع الجد منازلهم ػ يعني منازؿ آبائهم ػ ولم أجد أحداً من الناس يقولو غيره.
وفي )فتح الباري(: ))أخرج الطحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قاؿ: 

ي األخوة ]مع الجد[ منزلة آبائهم، ولم يكن أحٌد من الصحابة حديث: إف علياً كاف ينزؿ بن
 يفعلو غيره(( .

أجاب األولوف عن الحجة األولى بأنو قد سبقهم اإلجماع بأف الجد حكمو حكم األب عند 
 عدمو باإلجماع، وقوؿ علي عندنا حجة وليس ىم حجة.

من رواه، وغير مشهورة، وعن الحجة الثانية بأف رواية الشعبي عن علي مرسلة، ولم يذكر ع
وشاذة، لما ذكره في )أصوؿ األحكاـ( بلفظو: خبر وعن زيد بن علي، عن آبائو، عن علي: 

 ))أنو كاف ال يورث ابن األخ شيئاً مع الجد(( قاؿ: وىو المشهور عنو عليو السبلـ.
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رواية شاذة وتقدـ لفظ )الجامع الكافي( ىو الصحيح عن علي، وروي عنو ػ عليو السبلـ ػ 
يورث ابن األخ مع الجد، والمشهور خبلؼ ذلك، ولما روى الحافظ ابن حجر في )الفتح( من 

طريق السري بن يحيى، عن الشعبي، عن علي كقوؿ الجماعة، ولم يصح لما في )الجامع 
 الكافي(.

 انتهى.وقد روي عنو: ))أنو كاف ينزؿ بني األخوة مع الجد منزلة آبائهم(( قاؿ: ولم يصح عنو ػ 
ىذا وقد عرفت أحواؿ الجد مع األخوة مطلقاً، ومع ذوي الفروض، أراد اإلماـ عليو السبلـ أف 

يبين حالة الجد مع الجميع ألخذه السدس من دوف شرطو في األكدرية الموعود بها سابقاً، 
فقاؿ: وكاف عليو السبلـ يقوؿ في أـ وزوج وأخت: ))للزوج النصف ثبلثة، ولؤلخت ثبلثة، 

 ـ الثلث، والجد السدس، فصارت من تسعة، وكذلك كاف يعيل الفرائض((.ولؤل
قاؿ في )التخريج(: وأخرج البيهقي في )باب االختبلؼ في األكدرية( بإسناده عن المغيرة، عن 

أصحاب إبراىيم والشعبي، وإبراىيم، والشعبي، أـ وأخت وزوج وجد في قوؿ علي عليو 
 صف، وللزوج النصف، وللجد السدس من تسعة(( ػ انتهى.السبلـ: ))لؤلـ الثلث، ولؤلخت الن

قلت: وأخرج ابن حـز في )المحلى( بلفظ: روينا من طريق سعيد بن المسيب، نا ىشيم، أنا 
المغيرة، عن إبراىيم النخعي، قاؿ: قاؿ علي ػ عليو السبلـ ػ : ))للزوج النصف ثبلثة أسهم، 

 ( .ولؤلـ سهماف، وللجد سهم، ولؤلخت ثبلثة أسهم(



وأخرج الدارمي )باب األكدرية(: زوج، وأخت ألب وأـ، وجد، وأـ، حدثنا سعيد بن عامر، عن 
ىماـ، عن قتادة، أف زيد بن ثابت قاؿ في أخت وأـ وزوج وجد، قاؿ: جعلها من سبعة 

 وعشرين، لؤلـ ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، ولؤلخت أربعة ػ انتهى .
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قولو: األكدرية: وىي زوج وأـ وجد وأخت من األبوين أو من األب، وذكر في )التلخيص( 
للزوج النصف، ولؤلـ الثلث، وللجد السدس، ويفرض لؤلخت النصف، وتعوؿ المسألة من ستة 

 إلى تسعة.
قاؿ في )المنهاج(: فإف تركت زوجاً وأماً وأختاً وجداً فلو ىاىنا التسع؛ وذلك ألف أصل 

صف ثبلثة، ولؤلخت النصف ثبلثة، ولؤلـ الثلث سهماف، وللجد مسألتهم من ستة: للزوج الن
 السدس سهم، عالت الفريضة بمثل نصفها.

وذكر في )الجامع الكافي( قاؿ محمد: فإذا تركت زوجاً وأماً وجداً وأختاً ألب وأـ فأصلها من 
اف، ستة، وتعوؿ إلى تسعة في قوؿ علي عليو السبلـ: للزوج النصف ثبلثة، ولؤلـ الثلث سهم

 وللجد السدس سهم، ولؤلخت النصف ثبلثة، ويقاؿ لها )األكدرية( .
والحديث يدؿ على ثبوت عوؿ سهاـ المسألة عند تزاحم فرائض ذوي سهامها ووقوعو والقضاء 
بو، وعلى أف الجد في مسائل العوؿ ينقلب سهامياً بإجماع من قاؿ بالعوؿ، فيفرض لو السدس 

حاالت التي يأخذ الجد فرض تسهيمو وإف لم يحصل شرطو، وتعوؿ بو المسألة، وىي إحدى ال
وذلك إذا استكملت المسألة بذوي فروضها من دوف فريضتو أو بعضها، بخبلؼ ما سبق في 

مسألة الجد مع األخت فأكثر ألبوين أو ألب، وكذا مع البنت فأكثر والزوجة أو الزوج مع 
  مع البنت فسهامي.البنت فلم تستكمل المسألة بذوي فروضها فهو عصبة، ال

ودؿ ػ أيضاً ػ على أف األخت سواء كانت ألبوين أو ألب سهامية؛ لعدـ حصوؿ شرط تعصيبها 
المذكور في )باب العصبة( فيفرض لها النصف وتعوؿ بها المسألة، وىذه المسألة ىي الشهيرة 

 بػ)األكدرية( الموعود بها سابقاً.
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علماء: أف الورثة أربعة، فأصلها من ستة وتعوؿ إلى تسعة، وتسمى )مربعة الجماعة( إلجماع ال
فعالت بمثل نصفها، بسبب فريضة األخت صار المزيد ثلثاً، فكل وارث انتقص نصف ما في 



 يده بعد العوؿ، وثلث ما في يده قبل العوؿ، وىكذا في كل مسألة تعوؿ إلى تسعة.
 ا جد:وتنحصر في مسائل عديدة ليس فيها جد، وقد يقع في بعضه

 أحدىا: ما كاف فيها نصفاف وثلث وسدس، كزوج وأخت ألبوين وأخت ألب وأخوين ألـ.
الثانية: ما كاف فيها نصفاف وثبلثة أسداس، كزوج وأـ وثبلث أخوات متفرقات، ومثلها لو كاف 

 بدؿ األـ جدة.
زوج وست الثالثة: ما كاف فيها نصف وثلث وثلثاف، كزوج وأختين ألبوين أو ألب وأخوة ألـ أو 

 أخوات متفرقات، وكزوجة وأـ وولدىا وشقيقتين، نص على ذلك في )الجامع الكافي( وغيره.
فكل ىذه المسائل أصلها من ستة وتعوؿ إلى تسعة، وأما مع الجد فمنها حديث )المجموع( 

 ومنها ما سيأتي، وفي )الجامع الكافي( وغيره، قاؿ محمد:
ن علي بن أبي طالب جعلها من تسعة بعد العوؿ: للزوج واختلفوا في )األكدرية( فأمير المؤمني

ثبلثة سهاـ وىي ثبلثة أتساع الماؿ، ولؤلخت كذلك، ولؤلـ سهماف وىي تسعا الماؿ، وللجد 
 سهم وىو تسع الماؿ. انتهى.

ذكره ابن حـز من طريق إبراىيم النخعي، وقاؿ ابن عباس: للزوج النصف ثبلثة، ولؤلـ الثلث 
س سهم، واستكملت المسألة فبل شيء لؤلخت حجبها الجد؛ ألنو يجعل سهماف، وللجد السد

الجد بمنزلة األب يحجب األخوة واألخوات كما يحجبهم األب ػ أي يسقطهم كما يسقطهم 
 األب ػ.

.  قاؿ ابن عمر: في غير الفرائض، ذكره ابن حـز
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 لجد سهم، ولؤلـ سهم(( .وقاؿ ابن مسعود: ))للزوج النصف ثبلثة، ولؤلخت النصف ثبلثة، ول
ذكره ابن حـز أيضاً وأعالها إلى ثمانية، وحجب األـ من الثلث إلى السدس بالجد، النضمامو 

 إلى األخت.
وفي البيهقي في )باب االختبلؼ في مسألة األكدرية( وفي قوؿ لعبد اهلل: ))لؤلخت النصف، 

اسم الجد األخت بسدسو وللزوج النصف، وللجد الثلث، ولؤلـ السدس من تسعة أسهم، ويق
ونصفها، فيكوف لو ثلثاف ولها الثلث، وتضرب التسعة في الثبلثة فيكوف سبعة وعشرين، لؤلـ 

 ستة، وللزوج تسعة، وتبقى اثنا عشر: للجد ثمانية، ولؤلخت أربعة، وىي األكدرية ػ انتهى .
ينا عبيدة وأخرج ابن حـز من طريق منذر، نا شعبة: سمعت أبا إسحاؽ السبيعي يقوؿ: أت

السلماني في زوج وأـ وجد وأخت؟ فقاؿ: للزوج النصف، ولؤلخت السدس، ولؤلـ السدس، 



 وللجد السدس.
وقاؿ زيد بن ثابت: للزوج ثبلثة أسهم، ولؤلـ سهماف، وللجد سهم، ولؤلخت ثبلثة أسهم، ثم 

ينهما تجمع ما في يد األخت وىو ثبلثة إلى ما في يد الجد وىو سهم يصير أربعة، فيكوف ب
للذكر مثل حظ األنثيين،وىي تنكسر عليهما بمخرج الثلث، فاضرب رؤوسهم بعد البسط وىو 

 ثبلثة في المسألة بعد عولها، يكوف سبعة وعشرين.
وفي )التلخيص(: وتضم نصيب األخت إلى نصيب الجد، وتجعل بينهما ثبلثا، وتصح من سبعة 

 وعشرين ػ انتهى.
سعة سهاـ، ولؤلـ تسعا الماؿ وىي ستة، ولؤلخت ثبلثة أتساع للزوجة ثبلثة أتساع الماؿ وىي ت

الماؿ وىي تسعة، وللجد تسع الماؿ وىي ثبلثة، تضمها إلى ما في يد األخت وىي تسعة 
تصير اثني عشر، تقسمها بينهما للذكر مثل حظ األنثيين، لئبل تفضل األخت عليو وىما في 

 مرتبة واحدة.
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ل ذكر واثني في مرتبة واحدة يقتسماف ما ىو لهما أثبلثاً كاألوالد وقد ذكرنا سابقاً أف ك
واألخوة، فيصير للجد ثمانية وىي تسعا الماؿ وثلثي تسعو، ولؤلخت أربعة، وىي تسع الماؿ 

 وثلث تسعو.
 وفي )التخليص(: ىذا عند من يقاسم بين الجد واألخوات ػ انتهى.

يد بن علي، وأحمد بن عيسى، والناصر، ومحمد وبقوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاؿ ز 
بن منصور، والهادي، ونص على ذلك في )الجامع الكافي( و)الخالدي( و)المنهاج( وذكره 

 العصيفري في جميع مؤلفاتو، ورجح للمذىب، وبو قالت الحنفية.
واحتجوا بحديث )المجموع( وشواىده، وال وجو لما قيل من أنو يلـز تفضيل األخت على 

 د، إذ تأخذ مثل فرضو ثبلث مرات، وىما مرتبة واحدة، لورود النص بذلك.الج
وحجة ابن عباس ما تقدـ من األدلة في مصير الجد أباً، وقد تقدـ الكبلـ ىنالك مفصبلً 

 فراجعو، ولم نجد البن مسعود حجة، وكبلمو ليس بحجة.
: ولم نجد لو متابعاً، وىو مردود بحجج الجمهور، والج د ال يحجب ولم نجد قاؿ ابن حـز

 ألحد أي مقاؿ أف الجد يحجب األـ وال غيرىا.
ومن قاؿ: أف الجد أباً ال يقوؿ بأنو يحجب األـ، ولما سلف عن ابن عمر أف الجد أباً في غير 



 الفرائض، ولئلجماع أف األب ال يحجب األـ، قاؿ تعالى: }َوَورِثَُو َأبَػَواُه َفؤلُمِِّو الثػُُّلُث فَِإْف َكاَف َلوُ 
 [ وإذ كاف األب ال يحجب األـ فالجد ال يحجبها باألولى.11ِإْخَوٌة َفؤلُمِِّو السُُّدُس{]النساء:
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وبقوؿ زيد بن ثابت قاؿ الجمهور، وبو قاؿ مالك، والثوري، واألوزاعي، وأبو يوسف، 
 والشافعي، ومحمد بن الحسن، وكاف قياس مذىبو: أف يجعل للزوج النصف، ولؤلـ الثلث،

 وللجد السدس، ويسقط األخت ألنها عصبة مع الجد.
وقد استكملت المسألة، وبو قاؿ أبو حنيفة، وأحمد، فسميت )األكدرية( ألنها كدرت عليو 

أصلو ػ أي مذىبو ػ ألنو كاف ال يعيل مسألة فيها جد، وال يفرض لؤلخوات مع الجد، بل 
 يجعلهن معو عصبة.

ب الشافعي، ومالك، والجمهور، أنو ال يفرض وفي ىذه المسألة فرض وأعاؿ، وىو مذى
لؤلخت مع الجد في غير مسائل المعاداة إال في )األكدرية( ويرد عليهم بما في كتب الشافعية 
في أـ وجد وأخت ألبوين وأخوين ألب، أف لؤلخت النصف، وللجد السدس، ولؤلـ السدس، 

ذي تأخذه األخت فرضاً على والباقي لؤلخوين، وتصح مسألتهم من ستة وثبلثين، فالنصف ال
 الصواب كما نقلو الرافعي والنووي عن تصويب ابن اللّباف.

ونقلو جماعة عن زيد بن ثابت، وإنما جعلها معو عصبة؛ ألنو لو لم يجعلها معو عصبة فإف 
نصيبها ثبلثة أمثاؿ نصيبو، وذلك ال يجوز؛ ألف الجد عنده بمنزلة األخ واألخت ال تفضل على 

 من ىو بمنزلتو. األخ، فكذلك
ذكره ابن بهراـ الشافعي، وقاؿ الشافعي ومن معو: يفرض للجد الُسدس، ولؤلخت النصف، وال 
حاجة لحجبها، وليس في الورثة من يسقطها، ولتعذر التعصيب انقلبت إلى فرضها كالجد، ولو 

دة، فازت بو لفضلت على الجد ألخذىا ثبلثة أمثاؿ مالو، وىو ممتنع ألنهما في درجة واح
فجمع فرضهما وانقلبا إلى التعصيب وقسم بينهما على حد إرثهما بالعصوبة رعاية للجانبين، 

 فهذا دليل أنها عصبة.
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وإف قالوا: يفرض لها معو؟ قاؿ شارح الرجبية: قوؿ األصحاب أف زيداً ال يعيل مسألة فيها الجد 
 محموؿ على أنهم أرادوا: إذا ورث معو األخوة ػ انتهى.



وأما مع عدـ األخوة ففي مواضع كثيرة، كما إذا اجتمع مع الجد من لو الثلثاف والربع كزوج 
وابنتين وجد، أو زوج وبنت وبنت ابن وجد، وأشباه ذلك كثير فيفرض للجد السدس، وتعوؿ 
المسالة بالجزء الزائد، وتسقط األخوة ألنهم عصبة، وكذا األخت وما زاد عليهما، ألنها مع 

 مع البنت أو بنت االبن عصبة.أخوىا أو 
وذكر في )التلخيص( وأخرج بن عبد البر من طريق أبي مجلد، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا 

وكيع، عن سفياف، قلت لؤلعمش: لما سميت )األكدرية(؟ قاؿ: طرحها عبد الملك بن مرواف 
يو، قاؿ وكيع: كنا على رجل يقاؿ لو: )األكدر( كاف ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها فنسبت إل

 نسمع قبل ذلك أف زيد بن ثابت تكدر فيها .
وتسمى )المروانية( ألنها حدثت في أياـ عبد الملك بن مرواف، وتسمى أيضاً )الغراء( عند أىل 

 الشاـ، وقيل: الشتهارىا في الصحابة فصارت كالكوكب األغر.
النصف كامبًل فأنكر عليو  وذكر في )تخريج الفرائض(: أف الزوج لم يرض بالعوؿ وأراد أخذ

 العلماء، واشتهر أمرىا بينهم حتى صارت بينهم كالكوكب األغر ػ انتهى.
وقيل: الشتهارىا في الحجاز؛ ألف الزوج كاف بعض بني أمية فأراد أف يستبد بنصف الماؿ كامبًل 

 فسأؿ عنها فقهاء الحجاز ػ انتهى.
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جاً وأماً وثبلث أخوات متفرقات، أو زوجاً وثبلث قاؿ في )العقد(: إف الغراء حيث خلفت زو 
أخوات متفرقات، وفي )تخريج الفرائض( أيضاً: أف )المروانية( ىي )الغراء( وىي أختاف 

شقيقتاف وأختاف ألـ وزوج.. إلى أف قاؿ: وقيل: تلقب بالغراء كل فريضة عالت إلى تسعة، وعد 
 ير الجد ػ انتهى.منها بعض ما ذكرنا من مسائل العوؿ إلى تسعة مع غ

وتعايا بها على أصل زيد بن ثابت فقاؿ: أربعة من الورثة أخذ أحدىم جزءاً من الماؿ، والثاني 
 نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزئين، والرابع نصف الثبلثة األجزاء.

 الجواب ىي )األكدرية( فاألوؿ الجد، والثاني األخت، والثالث األـ، والرابع الزوج.
 بعة الجماعة( ألف الورثة أربعة، وقد نظمها من قاؿ:وتسمى )مر 

 ما فرض أربعة يوزع بينهم
 

 ميراث ميتهم بفرض واقع
 



 فلو أخذ الزوج ثلث الجميع وثلث ما
 

 يبقى لثانيهم األـ بحكم جامع
 

 ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى
 

 وما يبقى نصيب الرابع الجد
 ذكره الحافظ بن حجر في )فتح الباري( .

 أجاب الفلكي نثرًا، ونظمو العبلمة يحيى بن علي الشميلي بقولو:و 
 رأى الصحابة فيها الكل مختلف

 
 في األكدرية فافهم نكتة الحركة

 
 زوج وأخت وجد ثم رابعهم

 
 أـ، فهاؾ فصيح القوؿ في التركة

 
 سهامها طودح للزوج أكثرىم

 
 طاء وللجد حاء فرضو ملكو

 
 واألـ واو وفرض األخت آخرىم

 
 ء فحقق لكي تنجو من الهلكةدا
 

)تنبيو( قاؿ في )التخليص( قاؿ الرافعي: أنكر قبيصة قضاء زيد بن ثابت فيها بما اشتهر عنو ػ 
 انتهى.
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: وروينا من طريق سفياف بن عيينة، قاؿ: حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد، عن  قاؿ ابن حـز
ي قبيصة بن ذؤيب ػ أنو لم يقل في األكدرية شيئاً الشعبي، قاؿ: حدثني برواية زيد بن ثابت ػ يعن

ػ يعني زيد بن ثابت ػ قاؿ: والرواية عن زيد بن ثابت من طريق إبراىيم، ولم يقل إبراىيم زيد بن 
ثابت وال أخبر ممن سمعو، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، عن خارجة بن زيد، عن أبيو 

لضعف والترؾ، وال سبيل إلى أف يوجد عن زيد في ىذا زيد بن ثابت، وعبد الرحمن في غاية ا
شيء، إال قولو في أـ وجد وأخت فقط المسماة بػ)الخرقاء( اآلتي ذكرىا؛ ألنو عن الشعبي، 

 والشعبي قد لقيو.
وقد روينا عن الشعبي، عن قبيصة بن ذؤيب، أف زيداً لم يقل في األكدرية شيئاً.. إلى أف قاؿ 

قوؿ زيد منقوؿ عنو نقل التواتر كذبوا، وإنما اشتهرت تلك المقالة لما أبو محمد: فإف ادعوا أف 
اتفق أف قاؿ بها مالك، وسفياف الثوري، واألوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، 

والشافعي، واشتهر عند من قلدىم فانتشرت عن مقلديهم، وأصلها واٍه، ومخرجها ساقط، 
ن أخذوا بهذه المقالة كانوا يقولوف بالمرسل، حاش ومنبعها ال يصح أصبًل، وإنما ىؤالء الذي

الشافعي، فقد أقر أكثر الصحابة أنو فارؽ أصلو في الفرائض فقلد ما روي عن زيد، وأقوالو 
تدؿ على أنو كاف قليل البصر في الفرائض، وإال فليأتونا عن أحد من التابعين قاؿ بها كما 

 وجدنا عن ىؤالء..
م يقاؿ لؤلخت بثبلثة من ستة صارت تسعة، فيأخذ الجد السدس إلى أف قاؿ في األكدرية: ث

الذي وجب لو، ثم يضم إلى النصف الذي وجب لؤلخت فيخلطانو، ثم يأخذ الجد ثلثي ما 
 اجتمع، ولؤلخت ثلث ما اجتمع.
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ويا للعجب إف كانت األسهم الثبلثة التي عيل بها األخت وقد وجبت لؤلخت فلم يعط الجد 
منها فلساً، وكيف ينتزع حق األخت ويعطي لمن ال يحجب لو وىو الجد؟!! ولعلها صغيرة أو 

مجنونة أو غائبة أو كارىة، فهو ظلم وأكل ماؿ بالباطل، وإف كانت الثبلثة األسهم التي عيل بها 
لم تجب لها، فؤلي شيء أخذوىا من يد الزوج واألـ، وقالوا: ىذا سهم األخت، وىذا لؤلخت 

ىو الكذب، فبل شك أف تقولوا: ىذا سهمها وليس ىو سهمها، وىذا ظلم للزوج واألـ وأكل 
 ماؿ بالباطل ػ انتهى.

ووجدت بخط المؤلف ػ قدس سره ػ ما لفظو: قولو: ))لؤلخت ثبلثة، وللجد السدس(( وال 
 ما فيو، إذ يلـز عليو تفضيل األخت على الجد فتأخذ مثلي نصيبو، وكذا األخ الواحد. يخفى



وقد علمت أنهم في مرتبة واحدة، وعند جمهور الفقهاء الفرضيين تعطى البنت أو بنت االبن 
أو المتعدد منهن فرضاً، ويكوف للجد مع األخوة أو األخوات إال حظ من ثلث الباقي، ومن 

دس جميع الماؿ، وىذا إذا لم تستغرؽ الفروض، فإف استغرقت كما إذا كاف المقاسمة ومن س
مع الجد واألخوة أو األخوات بنت أو بنت ابن وزوج وأـ، أو بقي بعد فروضهم دوف السدس،  

 كما لو كاف معهم بنت وأـ وزوج فرض للجد في الحالتين السدس، وتعوؿ المسألة:
 األولى: إلى خمسة عشر.
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ثانية: إلى ثبلثة عشر، وتسقط األخوة في الحالتين إذا كانوا ذكوراً أو ذكورًا وإناثاً، فإف وفي ال
تمحضن إناثاً وكاف معهم من أىل الفروض من البنات أو بنات االبن سقطن أيضاً؛ ألنهن مع 

البنات عصبة وفاقاً، وإف كاف ذو الفرض من غير البنات، وكاف من معهم أخت وجده مع الجد، 
أىل الفرض فيها زوج وأـ فهي ))األكدرية(( ولم تسقط األخت بل يفرض لها النصف،  وكاف

وتعوؿ المسألة فإف كاف فيها أختاف فقط فلم أقف فيها على نص ألصحابنا مقتضى المذىب 
وىو منصوص عليو في المطوالت أف لؤلختين الثلثاف أربعة، وللزوج النصف ثبلثة، ولؤلـ 

 سهم ىذه تسعة. السدس واحد، وللجد السدس
وعند زيد بن ثابت ػ وىو مذىب الشافعي ػ يجمع بعد ذلك سهاـ األختين والجد، وىي خمسة 
منكسرة عليهما، فاضرب أربعة في تسعة تكوف ستة وثبلثين، للزوج ثبلثة أتساعها اثني عشر، 

 ولؤلـ التسع أربعة، وتبقى عشروف للجد نصفها عشرة، ولكل أخت خمسة.
لفرضيين أف الجد قاسم األختين في الباقي وىو ثلث؛ ألنهن حجبن األـ إلى وعند غيرىم من ا

السدس فيبقى ثلث يستوي للجد المقاسمة والسدس ىنا، ولو كاف بدؿ األخت أخاً في 
)األكدرية( سقط وفاقاً، وإف كاف فيها ثبلث فصاعداً فلم أقف في ذلك على نص، ولعلهم 

دس لؤلخوات تعصيباً؛ ألنهم قد صرحوا: أف الجد يقولوف تأخذ السدس فرضاً والباقي الس
 يعصب األخوات كاألخ بل أقوى، لكن السدس أحظ لو من المقاسمة ػ واهلل أعلم ػ.
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الظاىر أنهم يفرضوف لهن الثلثين وتعوؿ إلى تسعة، وظاىر كبلـ أصحاب الشافعي: أنهن 
ها ىنا يفرض لهن الثلثين، وتعوؿ يسقطن؛ إذ ال يفرض لؤلخوات مع الجد إال في األكدرية، ف



المسألة إلى تسعة إال أف يكوف في المسألة شقيقة واحدة وأخ ألب لتعد الشقيقو ولد األب 
على الجد فالمقاسمة للجد من الثلث، فيأخذ خمسي الماؿ تعصيباً، يبقى ثبلثة أخماس تأخذ 

ة وتلقب بػ)العشرة( الشقيقة نصف الماؿ فرضاً يفضل عشره يأخذه ولد األب، وتصح من عشر 
 فلم أقف فيها على نص ألصحابنا.

 وفي حاشية المنصوص ألصحابنا: أف لؤلخت ألبوين النصف، وللجد الباقي بالتعصيب.
ذكره في )الخالدي( و)الوسيط( و)المحيط( وغيرىا من كتب المذىب، والمختار: أف الباقي 

 لؤلخ والجد نصفين.
فرض لؤلخت ىنا النصف، وىذا وارد على قوؿ قاؿ المحققوف منهم: إف زيد بن ثابت ي

الجماعة: ال يفرض لؤلخت مع الجد شيء إال في )األكدرية( لكن عندىم في ىذه المسألة 
 وىي جد وشقيقة وأخ ألب تعد الشقيقة ولد األب على الجد.. إلى آخر ما تقدـ.

معو ذو فرض  ولعلهم يقولوف: نفرض لها النصف، ويقاسم الجد األخ في الباقي كما لو كاف
غيرىا، وإنما بسطنا القوؿ في ىذا المقاـ؛ ألنو من مزاؿ األقداـ، وقد اضطربت فيو أقواؿ 

 الصحابة فمن بعدىم من العلماء األعبلـ ػ وباهلل التوفيق واالعتصاـ ػ انتهى بلفظو.
فإف لم يكن في المسألة زوج فهي الشهيرة بػ)الخرقاء( سميت بذلك؛ لتخرؽ أقواؿ الصحابة 

 كثرة اختبلفهم فيها، فإف لهم فيها سبعة أقواؿ، ذكره ابن حـز وغيره.و 
أحدىا: أف لؤلخت النصف، ولؤلـ الثلث، والباقي وىو السدس للجد في الرواية المشهورة عن 

 علي عليو السبلـ.
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، الثاني: قوؿ أبي بكر، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأبي ىريرة، وأبي الطفيل، وأبي الدرداء
وأبي موسى، وجابر، وعمار، وأبي بن كعب، وعمراف بن حصين، وعائشة، وابن الزبير، وكثير من 

 التابعين، وأبي حنيفة، والمزني وغيرىم: لؤلـ الثلث، والباقي للجد، وتسقط األخت.
الثالث: قوؿ زيد بن ثابت وسفياف الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي يوسف، 

ىل المدينة والشاـ: لؤلـ الثلث، والباقي ثلثاه للجد، وثلث لؤلخت، وتصح ومحمد، وزفر، وأ
 من تسعة.

 الرابع: قوؿ ابن مسعود: لؤلخت النصف، ولؤلـ ثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة.
الخامس: قوؿ كقوؿ عمر بن الخطاب: لؤلـ السدس، ولؤلخت النصف، وللجد الباقي وىو 

 الثلث.



 الث: لؤلخت النصف، والباقي بين الجد واألـ نصفين.السادس: قوؿ لو ث
 السابع: قوؿ عثماف: لؤلـ الثلث، والباقي بين الجد واألخت نصفين. انتهى.

وفي )التلخيص(: قولو في المسألة المعروفة بػ)الخرقاء( مذىب زيد: لؤلـ الثلث، والباقي يقسم 
 لثلث.بين الجد واألخت أثبلثاً، وعند عثماف لكل واحد منهما ا

 وعند علي: لؤلخت النصف، ولؤلـ الثلث، وللجد السدس.

 وعند عمر: لؤلخت النصف، وللجد الثلث، ولؤلـ السدس.
 وعند ابن مسعود: لؤلخت النصف، والباقي بين الجد واألـ بالتسوية، وعنو كمذىب عمر.

 وعند أبي بكر: لؤلـ الثلث، والباقي للجد.
 سعود، فرواه البيهقي عن الشعبي:أما مذىب زيد، وعثماف، وعلي، وابن م
 أف الحجاج سألو عن أـ وأخت وجد؟

فقاؿ: اختلف خمسة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عثماف، وعلي، وابن 
 مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس.

 قاؿ: فما قاؿ فيها عثماف؟
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 قلت: جعلها أثبلثاً؟
 قاؿ: فما قاؿ أبو تراب ؟

 علها من ستة أسهم: لؤلخت ثبلثة، ولؤلـ سهمين، وللجد سهمًا.قلت: ج
 قاؿ: فما قاؿ فيها ابن مسعود؟

 قلت: جعلها من ستة: فأعطى األخت ثبلثة، والجد سهمين، واألـ سهماً.
 قاؿ: فما قاؿ فيها زيد بن ثابت؟

 قلت: جعلها من تسعة: أعطى األـ ثبلثة، والجد أربعة، واألخت سهمين .
عمر ومتابعة ابن مسعود لو فرواه البيهقي من طريق إبراىيم النخعي قاؿ: ))وكاف وأما مذىب 

عمر وعبد اهلل ال يفضبلف أماً على جد(( وعن عمر أيضاً في ىذه المسألة: ))لؤلخت النصف، 
 ولؤلـ السدس، وللجد ما بقي(( كذا رواه ابن حـز عن عمر.

بن الفرج المصري، ويقاؿ: ليس بمصر أوثق  وأما الرواية عن أبي بكر فقاؿ البزار: حدثنا روح
منو، ثنا عمرو بن خالد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عباد بن موسى، عن الشعبي، قاؿ: أُِتَي بي إلى 

 الحجاج موثقاً فذكر القضية، وأوردىا أبو جعفر المعافى في الجليس واألنيس بتمامها ػ انتهى.



نباع روح بن أبي الفرج.. إلى آخره بلفظو، وزاد في وأخرجو ابن حـز من طريق البزار، نا أبو الز 
آخره: قاؿ الحجاج: مر القاضي يمضيها علي ما أمضاىا أمير المؤمنين ػ يعني عثماف ػ قاؿ: 

ومن طريق وكيع: نا سفياف الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراىيم النخعي، عن عمر بن 
ؤلـ السدس، وما بقي فللجد، قاؿ ابن الخطاب في أخت وأـ وجد؟ قاؿ: لؤلخت النصف، ول

: ىذا موافق لقوؿ ابن مسعود ػ انتهى.  حـز
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وذكر ىذه الحكاية محمد بن يزيد في )الكامل( وذكره في )الدالئل( عن الشعبي وجعل عوض 
بن عباس أبا بكر، وفي )مجمع الزوائد( في )باب أـ وأخت وجد( وساؽ عن الشعبي القصة، 

ار، والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس ىو الحثلي الذي احتج بو وفيو: رواه البز 
 الشيخاف، وإنما ىو العكلي.

وذكر الذىبي في )الميزاف( أنو تفرد عنو ابنو محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب 
 سندواًل.

بي أبا وقد رواه البيهقي في )سننو( من رواية ابنو محمد بن عباد عنو، فأدخل بينو وبين الشع
بكر الهذلي ػ واسمو سليماف بن عبد اهلل ػ ضعفو أحمد، وابن معين، وأبو زرعة وغيرىم، ولكنو 

 لم ينفرد عن عباد وابنو محمد فإنو عند البيهقي والبزار من رواية عيسى بن يونس عنو.
وفي رواية البيهقي: حدثنا موسى بن عباد، حدثنا الشعبي، وعلى ىذا فالحديث مضطرب 

 .اإلسناد
وأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور: ))نا ىشيم، عن عبيدة، عن الشعبي، قاؿ: أرسل 

 لي الحجاج فقاؿ لي: ما تقوؿ في فريضة أتيت بها: أـ، وجد، وأخت؟
 فقلت: ما قاؿ فيها األمير.

فأخبرني بقولو ؟ فقلت: ىذا قضاء أبي تراب ػ يعنى علي أبي طالب ػ وقاؿ فيها سبعة من 
 وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:أصحاب رس

 قاؿ عمر وابن مسعود: لؤلخت النصف، ولؤلـ السدس، وللجد الثلث.
 وقاؿ علي: لؤلـ الثلث، ولؤلخت النصف، وللجد السدس.

وقاؿ عثماف بن عفاف: لؤلـ الثلث، ولؤلخت الثلث، وللجد الثلث، فقاؿ الحجاج: ليس ىذا 
 بشيء.



 ربعة، ولؤلخت سهماف.وقاؿ زيد: لؤلـ ثبلثة، وللجد أ
 وقاؿ ابن عباس، وابن الزبير: لؤلـ الثلث، وللجد ما بقي، وليس لؤلخت شيء(( ػ انتهى .
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إذا عرفت ما تقدـ، فاعلم أف أصوؿ أحواؿ مسائل الجد وأحكامو في الميراث وإف عبل ىي مع 
تي شملها ىذا عدـ األب التي قررىا الفرضيوف فمن بعدىم من العلماء في مؤلفاتهم ال

 المختصر منحصرة في نيف وعشرين حااًل.
منها: خمسة عشر مع األخوة واألخوات، وما عدا ذلك مع األخوات ومن معهن من أىل 
الفرائض، وىو في كل ذلك يختص بالسدس في خمسة أحواؿ، وينتقص من السدس في 

 خمسة أحواؿ، وعصبة فيما عدا ذلك فأحواؿ السدس:
سمة اإلخوة الذكور تنقصو من السدس كستة أخوة، وكذا مع الذكور أحدىا: إذا كانت مقا

 واإلناث كثبلثة أخوة وخمس أخوات وجد.
 الثانية: إذا كاف مع الجد ومن يقاسمو من األخوة الذكور أو اإلناث أو معاً بنت أو بنت ابن.

 الثالثة: نحو أختاف ألبوين أو ألب وجد.
 قاسمة وأخذ السدس.الرابعة: نحو خمسة أخوة وجد استوت الم

 الخامسة: كذلك مع الذكور واإلناث نحو أربعة أخوة وأختاف وجد.
وانتقاصو من السدس مع أىل الفرائض ومن معهم من األخوات، وذلك في عوؿ سبعة، وثمانية، 
وتسعة، وثبلثة عشر، وخمسة عشر، فيكوف لو سبع أو ثمن أو تسع، أو جزئين من ثبلثة عشر، 

 سة عشر.أو ثلثي خمس من خم
وتقدـ بياف كل ذلك في مسائل العوؿ وأحواؿ تعصيبو مع األخ الواحد النصف ومع االثنين 

الثلث، ومع الثبلثة الربع، ومع األربعة الخمس، ومع الذكور واإلناث نحو أخ وأخت أو أختين 
وأخت أو ثبلثة أخوة وأخت أو أربعة أخوة وأخت، فيكوف لو الخمساف، أو السبعاف، أو 

ف، أو جزءاف من أحد عشر، وما أشبو ذلك على اختبلؼ الذكور واإلناث، إال في الوالء التسعا
 فعصبة يقاسم األخوة ولو كاف أكثر مما ذكرنا.
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ولو الماؿ كامبلً مع اعتبلؿ الموجود معو من األخوة أو األخوات أو معاً، ومثل ذلك: إذا عدـ 
دىم ألبوين أو ألب ال األخوة ألـ وخواتهم قلوا أو  الجميع، وسواء كاف األخوة وأخواتهم أو أح

 كثروا فيسقطهم.
 ومع األوالد وأوالد البنين تسعة أحواؿ يختص بالسدس في ثبلثة أحواؿ:

 أحدىا: مع األوالد الذكور ولو واحداً وإف نزؿ.
 الثانيو: مع األوالد الذكور واإلناث وإف سفلوا.

ا لم يبق لو إال السدس نحو أـ وجد وابنتاف، ومع اإلناث الثالثة: مع اإلناث ولو واحدة، وكذا إذ
 فقط وإف نزلن يكوف سهامياً، وعصبة إذا لم تستغرؽ التركة بالفروض.

وينتقص عن السدس في ثبلثة أحواؿ، في عوؿ ثبلثة عشر لو جزءاف من ثبلثة عشر، وفي عوؿ 
تسع وعصبة مع خمسة عشر لو ثلثا خمس الماؿ، وفي عوؿ سبعة وعشرين لو تسع وثلث 

اعتبلؿ األوالد وإف نزلوا لو الماؿ كامبلً مع عدمهم كذلك، فتحصل للمذكور أصوؿ مسائل 
 أحوالو وفروعها مع الجميع ومع عدمهم نيف وثبلثوف حاالً كلها مسائل ال يقدر غيرىا.

نعم ما دؿ عليو حديث )المجموع( للزوج ىو أحد الثماف المسائل التي ينحصر فيها فرائض 
 وج التي قررتها األدلة، وذكرىا علماء الفرائض في مؤلفاتهم، وشملها ىذا المختصر.الز 

 أحدىما: النصف غير محجوب بالولد وإف سفل ذكراً كاف أو أنثى.
الثانية: الربع محجوب بمن ذكرنا؛ لداللة آية: }َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ َأْزَواُجُكْم 

 [.12..{اآلية]النساء:
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ثة وما بعدىا إلى السادسة ينتقص من النصف مع عدـ الحجب المذكور، وذلك في عوؿ الثال
سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فيكوف لو ثبلثة أسباع الماؿ، أو ثبلثة أثمانو، أو ثبلثة أتساعو، 

 أو ثبلثة أعشاره.
وخمسة  السابعة وما بعدىا ينتقص من الربع مع الحاجب المذكور، وذلك في عوؿ ثبلثة عشر،

عشر، فيكوف لو ثبلثة أجزاء من جزء ثبلثة عشر، أو خمس الماؿ، وال يقدر لو غيرىا، وأمثلة 
 ىذه المسائل تقدـ ذكرىا بما أغنى عن إعادتها ػ واهلل أعلم ػ.
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 باب الرد وذوي األرحاـ
الميراث بالرد لما عقد اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ىذا الباب لبياف األدلة التي يؤخذ منها كيفية حكم 

 بقي من الماؿ لذوي سهاـ النسب بالقرابة القربى والرحامة القريبة.
وبياف األدلة التي يؤخذ منها حكم ميراث ذوي األرحاـ بالقرابة والرحامة البعيدة وجمع بينهما 

 في ىذا الباب؛ الشتراكهما في كثير من األحكاـ:
 دة، وسيأتي ذكرىا.منها: أف الداللة على ثبوت الوراثة بهما واح

ومنها: أف من قاؿ بتوريث ذوي األرحاـ قاؿ بالرد والعكس، ومن منع أحدىما من الميراث منع 
 اآلخر؛ إذ ال فارؽ بينهما ذكره في )البحر(.

والوجو في ذلك: أف كل واحد منهما فرع لآلخر، وحكم الفرع حكم أصلو إال ما يروى عن 
لرد وال يثبت الميراث لذوي األرحاـ، ذكره في مقدمة محمد بن المطهر أنو أثبت الميراث با

 )شرح األزىار( و)شرح الخمسمائة( و)الثمرات( وغيرىا.
ومنها: أف الوراثة بهما ال تتأتى إال بعد عدـ العصبات من النسب والسبب، وزيد في ذوي 

 األرحاـ وعدـ ذوي سهاـ النسب، ويفترقا فيما عدا ذلك.
النهار(: وإنما قدـ الرد على إرث ذوي األرحاـ؛ ألف ذوي  قاؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء

 السهاـ أخص من ذوي األرحاـ.
قالوا: لو صح في الحكمة أف يجمع الواحد منهم الماؿ كلو لما عصبت في البقية من دونو في 

 الخصوصية.
قلنا: لصوؽ العصبة شديد، فشاركت أىل الفرائض بما بقي، ثم الدليل منقوض لحواز أـ ابن 

لمبلعنة لكل ميراث ولدىا، كما ثبت أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم جعل ميراث ابن ا
 المبلعنة ألمو، ولورثتها من بعدىا.
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أخرجو أبو داود من حديث مكحوؿ، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده مثلو 
كل ماؿ ولدىا المنفي نسبو بلعاف مرفوعاً، ولهذا قلنا: واعلم أف منو ػ أي من الرد ػ حوز األـ ل

 أو عدـ فراش، كما تقدـ. انتهى.
قلت: حديث مكحوؿ مرسبًل، قالو ابن حجر في )الفتح( وعمرو بن شعيب فيو مقاؿ عند 
المحدثين، وأحسن ما يقاؿ في الوجو لذلك ىو لقرب المردود عليهم من الميت فيرثوف 

وىنا لما يرثونو رداً فما ىنا من تماـ طرؽ  بأنفسهم، ولهذا تقدـ ذكرىم لما يرثونو بالفرض،



 ميراثهم وبعد ذوي األرحاـ من الميت فيرثوف بمن أدلوا بو من ذوي السهاـ والعصبة.
واألصل في ثبوت الوراثة بهما من الكتاب قولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي  

َربُوَف [ وق75ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ: ولو تعالى: }لِلرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواألَقػْ
 [.7{]النساء:

وجو االحتجاج بهما أف المفسرين بأسرىم اختلفوا في تفسيرىما على قولين لم يسمع لهما 
 بثالث، وذلك باعتبار اختبلفهم في حمل الرحم في اآلية األولى على الرحم القريب أو البعيد.

حملهم القرابة في اآلية الثانية على القرابة القريبة أو البعيدة فمن حملهما على القريب فيهما و 
قاؿ: نزلتا في ثبوت الرد على ذوي سهاـ النسب ومن حملهما على البعيد فيهما قاؿ بتوريث 

 ذوي األرحاـ.

(2/38) 

 
 

ذوي سهاـ النسب،  وأىل الفرائض عملوا بهما معاً، فحملوا القريب فيهما على الرد على
والبعيد على توريث ذوي األرحاـ قالوا: ألف الحمل على أحدىما بدوف دليل تحكم، واآلية 
األولى ىي الناسخة لما كاف في صدر اإلسبلـ من الموارثة بالمحالفة والمعاقدة الثابتة بقولو 

بذلك أبو عبيدة وجمهور  [ اآلية كما جـز33تعالى: }َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم ..{]النساء:
 المفسرين، وبو قاؿ الجمهور من العلماء.

وأخرجو أبو داود وغيره بسند حسن إلى ابن عباس من طرؽ كثيرة، ومثلو عن الزبير، وابن 
الزبير، وسعيد بن جبير، وغيرىم، وسيأتي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم آخا بين أصحابو، 

[ فتوارثوا بالنسب عند 75ت: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{]األنفاؿ:فكانوا يتوارثوف بذلك حتى نزل
 الدارقطني وغيره.
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 ]رد السهاـ[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ عليو السبلـ ػ أنو كاف يرد ما أبقت السهاـ 

 على كل وارث بقدر سهمو، إال الزوج والمرأة((.
ي في )باب قوؿ علي وعبد اهلل، وزيد بن ثابت في الرد( بإسناده إلى قاؿ في )التخريج(: الدارم

محمد بن سالم، عن الشعبي، وساؽ كبلـ ابن مسعود، وسنذكره قريباً في محلو.. إلى أف قاؿ: 



 وكاف يرد على كل ذي سهم سهمو، إال المرأة والزوج ػ انتهى.
ائض أحسن حاالً منو في محمد بن سالم يضعف عند أىل الحديث، وقد قيل: إنو في الفر 

 غيرىا من الرواية ػ واهلل أعلم ػ.
 وقد روى لمحمد بن سالم من أىل الحديث الترمذي ػ انتهى.

قلت: وأخرج الترمذي بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيو، قاؿ: سألت الشعبي عن 
 رجل مات وترؾ ابنتو ال يعلم لو وارث غيرىا؟ قاؿ: لها الماؿ كامبلً .

و: حدثنا أبو نعيم، ثنا زىير، عن حياف بن سلماف، قاؿ: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه وفي
رجل فسألو عن فريضة رجل ترؾ ابنتو وامرأتو؟ قاؿ: أنا أنبئك قضاء علي، قاؿ: قضاء علي 

 المرأتو بالثمن، والبنتو بالنصف، ثم رد البقية على ابنتو ػ انتهى.
د( قاؿ محمد: وكاف علي صلوات اهلل عليو يرد على كل وفي )الجامع الكافي( في )باب الر 

 ذي سهم بقدر سهمو، إال على الزوج والزوجة فإنو لم يكن يرد عليهما.
 وروى محمد بإسناده إلى الشعبي عن علي مثل ذلك ػ انتهى.
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، ثنا وأخرج البيهقي في )سننو(: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، قاؿ: كاف علي يرد 

 علي كل سهم الفضل بحصتو ما ورث غير المرأة والزوج .. إلى غير ذلك.
ومدار الشواىد على الشعبي أخرج حديثو سفياف الثوري، وعبد الرزاؽ، وسعيد بن منصور 

الشعبي لم يدرؾ علياً وال أخبر ممن سمعو ومحمد بن سالم  وغيرىم، والحديث مرسل؛ ألف
 ضعفو أىل الحديث.

وقد انجبر ضعفو بالمتابعة وبحديث األصل، قاؿ في )الخبلصة( وغيرىا: وروي عن عمر، 
وعلي، وابن مسعود، ولم يسمع منهم، قاؿ العجلي: مرسل الشعبي صحيح، وثقو النسائي وابن 

 القطاف.
كثير الحديث، ومثل ذلك في )التقريب( وعدد في )الطبقات( من روى وقاؿ ابن سعد: ثقة،  

عنو، وذكر منهم محمد بن سالم، وسفياف الثوري، ويزيد بن ىاروف، قاؿ أبو حاتم، وابن حباف: 
 شبو المتروؾ، وقاؿ النسائي: ال يكتب حديثو.

(: ىو ممن اشتهر بالحديث ول م يخرج لو وقاؿ ابن معين: ضعيف، وقاؿ الحاكم في )العلـو
في الصحاح، وقاؿ القاسم بن عبد العزيز: ىو ممن اشتهر باألخذ عن زيد بن علي، قاؿ: ولو 



 فضائل جمة، أخرج لو محمد بن منصور ػ انتهى.
قلت: وأخرج لو الدارمي، والبيهقي، والدارقطني، وأخرج لو يزيد أيضاً ابن ىاروف، وسفياف 

المحدثين، وروايتهما عنو تعديل لو، كما قرره  الثوري، وقد عرفت جبللتهما ومرتبتهما عند
 جمهور علماء األصوؿ.

ورواية سويد بن غفلة مؤيدة لرواية محمد بن سالم، وسويد ممن سمع علي بن أبي طالب وروى 
 عنو، ووثقو يحيى بن معين، وفي )الكاشف(: إماـ، زاىد، قواـ.
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لمجموع مؤيدة لروايتهما، والحديث يدؿ على أخرجو الجماعة وأئمتنا إال الجرجاني، ورواية ا
ثبوت الرد لذوي سهاـ النسب لما أبقت سهاـ المسألة لكل وارث بقدر سهمو، وىو كذلك 

حيث ال عصبة نسب وال سبب، كما ىو صريح أكثر كتب السنة وشروحها، والكثير من كتب 
 الفرائض.

 فاشتمل الخبر على ثبلثة أحكاـ:
رد على ثبوت الرد(( وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبو األوؿ: قولو: ))أنو كاف ي

 قاؿ عمر بن الخطاب، وعثماف بن عفاف، وابن عباس، وابن مسعود، وعثماف البتي.
وقيل: العسقبلني، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد، وجميع أىل 

هور أئمة أىل البيت، وىو قوؿ الهادوية، العراؽ، ومحمد بن منصور في )الجامع الكافي( وجم
 ورجح للمذىب.

وذكره اإلماـ محمد بن المطهر في )المنهاج الجلي( واإلماـ المهدي في )البحر( ومن 
 المتأخرين المحققوف المقبلي، والجبلؿ، واألمير والشوكاني.

، وابن الزبير، وقد رُوي عن بعض متأخري الشافعية القوؿ بالرد، ونفاه زيد بن ثابت، وأبو بكر
والقاسم بن إبراىيم، واإلماـ يحيى بن حمزة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو ىريرة، 

.  ومكحوؿ، واألوزاعي، وداود، والزىري، وابن المسيب، وأىل الحجاز، والمحقق بن حـز
وروي عن اإلماـ شرؼ الدين، وروي عن عمر، وابن عباس، والمشهور عنهما ما تقدـ، ونسبو 

بلؿ إلى زيد بن علي وغيره، ونسبو في )الجامع الكافي( إلى زيد بن ثابت، وىؤالء ىم الج
 الذين نفوا ميراث ذوي األرحاـ.
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وقالوا: الفاضل بعد استيفاء ذو سهاـ المسألة لسهامهم، حيث ال عصبة نسب وال سبب لبيت 
ماؿ بأف يكوف اإلماـ الماؿ، قاؿ المحققوف من أصحاب الشافعي: بشرط أف ينتظم بيت ال

 عادالً مستجمعاً لشروط اإلمامة.
 قاؿ ابن سراقة من المتقدمين: ىذا قوؿ عامة شيوخنا، وعليو الفتوى اليـو في األمصار.

وقاؿ الماوردي: أنو مذىب الشافعي، قاؿ: ويقضي العجب ممن يفتي اليـو بتوريث بيت 
وض غير الزوجين منهم، فإف لم يكونوا الماؿ، قالوا: وإال ينتظم فيرد ما فضل على أىل الفر 

 فذووا األرحاـ.
 ذكره في )الفصوؿ( وشرحها، وقد ذكرنا بعض ىذا في أوؿ الفرائض.

احتج األولوف من الكتاب بداللة اآليتين السالف ذكرىما، قالوا: إف المراد بالرحم في األولى 
يوسف: وإذا صرؼ الفاضل إلى ىو الرحم القريب، والقرابة في الثانية على القربى، قاؿ الفقيو 

 األجانب أو إلى بيت الماؿ كاف مخالفاً لظاىر اآلية.
 قاؿ في )الكشاؼ(: واألقربوف: ))ىم المتوارثوف من ذوي القرابات دوف غيرىم((.

وذكر في )البحر( احتجاج األولين بعمـو اآلية األولى، قاؿ: لما أخرجو الدارقطني عن ابن 
ابن الزبير، وسعيد بن جبير، وقتادة، وطرقو عن ابن عباس متعددة: عباس، ومثلو عن الزبير، و 

أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم آخى بين أصحابو، فكانوا يتوارثوف بذلك حتى نزلت: 
 [ فتوارثوا بالنسب ػ انتهى.75}َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{اآلية]األنفاؿ:
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خصم قد يقوؿ: ىم أولى على حسب تخصيص من جوز وإنما قاؿ بعمـو اآلية األولى؛ ألف ال
، ومن السنة ما تقدـ في ذوي  مواريثهم في الكتاب والسنة، ألف ىذا احتماؿ واألصل العمـو
السهاـ، عن سعيد بن أبي وقاص قاؿ: مرضت فعادني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

نة واحدة.. إلى آخر ما تقدـ، أخرجو فقلت: يا رسوؿ اهلل إف لي ماالً كثيراً وليس لي إال اب
 مسلم وغيره ، وسيأتي في )الوصايا( ػ إف شاء اهلل ػ.

دؿ على أف البنت تأخذ ما زاد على فرضها وىو النصف بالرد، ألنو قاؿ: ليس لي إال ابنة، ألف 
منعو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ مما زاد على الثلث في الوصية مبني لثبوت الحق للوارث 

ما زاد على فرضو، وال وجو لما قيل من التنظير في االستدالؿ، بسبب االختبلؼ في المفهـو في
من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنك إف تذر ..(( إلى آخره، وسيأتي في )الوصايا( الكبلـ 

 على ذلك.



في ومن ذلك أدلة ثبوت ميراث ذوي األرحاـ اآلتية، إلجماع األمة أف حكمهما واحد كما 
)المنار( و)ضوء النهار( وكبلـ )المجموع( عن علي أصرح داللة على ثبوتها، وكبلمو حجة، 

ومن القياس أف بيت الماؿ عند من جعلو وارثاً استحق الماؿ بسبب الوالية في الدين، ومن في 
المسألة من ذوي سهاـ النسب قد جمعوا الوالية في الدين وما ىو أقوى منها وىو القرابة في 

 سب فصاروا أقوى سببًا.الن
احتج اآلخروف بما أخرجو الدرامي من طريق سفياف، أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن 

زيد، عن زيد بن ثابت، أنو أتى في ابنة وأخت فأعطاىا النصف، وجعل الباقي في بيت الماؿ ػ 
 انتهى.
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ي محمد بن سالم، وإال قلت: ولعل األخت ألـ على فرض صحة الخبر لما عرفت ما قيل ف
فمنقوض بما تقدـ في حديث: ))األخوات مع البنات عصبة (( من ثبوت وراثة األخت ألبوين 

 أو ألب مع البنت عند زيد بن ثابت.
قالوا: إنما بقي بعد فرائض ذوي السهاـ ىو ميراث العصبة، وحيث ال عصبة فهو ماؿ وال وارث 

 في )كتاب الفرائض(.لو، فيصير لبيت الماؿ؛ لؤلدلة المذكورة 
ومن حججهم حديث: ))أنا وارث من ال وارث لو (( المذكور في الرابع من أسباب الميراث، 
وأخرج الدارقطني، وعبد الرزاؽ،عن الشعبي، قاؿ: ))ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات 

 شيئاً((.
يعقوب، ثنا يحيى بن وأخرج البيهقي من طريق أبي عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن 

أبي طالب، أنا يزيد بن ىاروف، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، قاؿ: رأيت 
 أبي يجعل فضوؿ الماؿ في بيت الماؿ، وال يردىا على وارث شيئاً .

وأجابوا عن اآليتين: بأف الرحامة والقرابة محمولة على أيهما، وجعلوا األولوية في غير الميراث، 
وعن حديث سعد بن أبي وقاص أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم منعو من الوصية ما فوؽ 

الثلث، وال نص في مصير الثلثين للبنت، وال حجة في قوؿ أحد دوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم.

: أجاب األولوف: ما أخرجو الدارمي والبيهقي عن زيد بن ثابت ضعيف، محمد بن  قاؿ ابن حـز
سالم في إسنادىا، وقد ذكرنا ما قيل فيو سابقاً، ولم نجد لو متابعة، وإال فهو من كبلـ زيد بن 

.  ثابت وليس لو حجة، وال ىو حجة؛ لما ذكره ابن حـز
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والحمل لآليتين في غير الميراث تحكم لعدـ الدليل، ومخالف لنصوص جماىير المفسرين، 
[ في الميراث 75الى: }َوُأْوُلوا األَْرَحاـِ ..{ اآلية]األنفاؿ:ومخالف أيضاً لعمـو ظاىر قولو تع

وغيره، ولما تقدـ عن ابن عباس من طرؽ متعددة، كما قاؿ في )المنار(: فاتضح رد من جوز 
تأويل األولوية بغير الميراث، ورواية محمد بن سالم عن خارجة عند الدارمي مرسلة، وعند 

 ة ػ أيضًا.البيهقي عن الشعبي عن خارجة مرسل
ومدار الخبر عن خارجة، ولم نجد لو متابعاً، وأدلة األولين عن أمير المؤمنين علي، وابن عباس، 

وابن مسعود، وعمر، وعثماف وغيرىم، من أجبلء الصحابة، ولم نجد ألحد ممن نفى الرد أي 
 حجة.

ارث وأما كوف ميراث العصبة.. إلى آخره فمسلم مع وجود العاصب، وإال فهو ماؿ الو 
الموجود، ويلزمهم المقاؿ بمثل ذلك في فرائض ذوي سهاـ النسب إذا لم يوجد، وأنها ماؿ ال 

 وارث لها فتصير لبيت الماؿ، فما أجابوا فهو الجواب عليهم.
 وأما احتجاجهم بحديث: ))أنا وارث من ال وارث لو (( فحجة عليهم؛ لوجود السهامي.

الرد؟ بلفظ: لنا دليل إرث ذوي األرحاـ، وسيأتي وأجاب الجبلؿ في )ضوء النهار( عن نفاة 
الثاني والثالث قولو: ))يرد ما أبقت السهاـ..(( إلى آخره يدؿ على: بياف من ترد إليو ما أبقت 

 السهاـ، وعلى كيفية الرد بينهم.
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وقد اختلف القائلوف بالرد فيهما، فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبو قاؿ عمر، 
عثماف، وىو قوؿ أكثر األئمة والهادوية، ورجح للمذىب وبو، قاؿ أبو حنيفة وصاحباه أبو و 

يوسف ومحمد، وأىل العراؽ وغيرىم: إلى أف الرد لما أبقت سهاـ المسألة على فرائض ذوي 
سهاـ النسب لكل ذي نسب بقدر سهمو منها، وجعلوا المردود عليهم من ذوي سهاـ النسب 

بنت وما زاد عليها، وبنت االبن فأكثر، واألخت ألبوين فصاعدًا، سبعة أضعاؼ، وىم ال
واألخت ألب وإف كثرف، واألخ أو األخت ألـ أو أكثر، واألـ، والجدة مطلقاً دوف ذوي سهاـ 
السبب، فبل رد على سهامهم، وىو المراد بقوؿ اإلماـ عليو السبلـ: )).. إال الزوج والمرأة(( ػ 

 ين ػ.أي ال رد على فرائض الزوج
وقاؿ عثماف البتي: قيل: ىو العسقبلني، وقيل: ابن سعيد األموي، وجابر بن زيد: بل الرد على 



 الفرائض مطلقاً، ذكره الجبلؿ في )ضوء النهار(.
قاؿ الحافظ ابن حجر: ))قاؿ أبو عبيد: رأي أىل العراؽ رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم 

 وعلى العصبة، فإف فقدوا أعطوا ذوي األرحاـ(( .تكن عصبة على ذوي الفروض، وإال فعليهم 
وذىب ابن عباس وابن مسعود ومن تابعهما: إلى أنو ال يرد على امرأة وال على زوج، وكانا يرداف 
على ذوي سهاـ النسب، إال على أربعة مع أربعة فبل رد على ابنة ابن مع ابنة الصلب، وال على 

خوة ألـ مع األـ، وال على الجدة مع ذوي سهم، األخت ألب مع األخت ألبوين، وال على األ
بل يرداف على ابنة الصلب واألخت ألبوين واألـ وذوي سهم من النسب، ذكره الدارمي، وفي 

 )الجامع الكافي( وغيرىما.
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احتج األولوف بحديث األصل وشواىده، وفي الدارمي من طريق الشعبي، وحديث ابن مسعود 
علي يرد على كل ذي سهم إال المرأة والزوج(( وىذا ىو الضرب الثاني من  اآلتي، وفيو: ))وكاف

 أسباب الميراث لذوي سهاـ النسب خاصة من جهة الرد، واألوؿ من جهة الفرض.
واحتج عثماف البتي، وجابر بن زيد بدخوؿ العوؿ على الزوجين، فأجاز الرد عليهما، ورد: بأف 

ين إذا ضاقت التركة عن الوفاء وبالوصايا بأكثر من العوؿ مختلف فيو، ثم ىو مقيس على الد
 الثلث فبل يقاس عليو.

وفي )ضوء النهار(: لنا: إف الرد إنما ثبت بدليل ميراث ذوي األرحاـ اآلتي، والنكاح ليس 
 برحامة.

وأجيب: بقياس الزوجين على موالي العتاؽ، فإنهم أخذوا ما بقي بعد الفرائض حيث ال عصبة 
 وي أرحاـ، ورد: بأنهم أشبهوا األصوؿ حيث أوجدوا العتيق لنفسو.مع عدـ كونهم ذ

واحتج اآلخروف بما أخرجو الدارمي عن ابن مسعود من طريق يزيد بن ىاروف، أنا شريك، عن 
األعمش، عن عبد اهلل: في بنت وابنة ابن قاؿ: ))النصف والسدس، وما بقي فرد على االبنة (( 

. 
نا جرير، عن منصور، عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد اهلل: وفيو: أخبرنا محمد بن عيسى، ث

))أنو أتى في أخوة ألـ وأـ، فأعطى األخوة ألـ الثلث، ولؤلـ سائر الماؿ، وقاؿ: األـ عصبة من 
 ال عصبة لو(( .

وأخرج الدارمي أيضاً، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف، عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أف 



رد على أخ مع أـ، وال على جدة إذا كاف معها غيرىا فمن لو فريضة، وال ابن مسعود كاف ال ي
 على ابنة ابن مع ابنة الصلب، و]ال[ على امرأة وزوج ػ انتهى .
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وىذه الرواية ىي التي ذكرىا ىنا سابقاً، وأخرج البيهقي من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، 
ال على زوج وال ابنة ابن مع ابنة الصلب، وال على أخت قاؿ: كاف عبد اهلل ال يرد على امرأة و 

ألب مع أخت ألب وأـ، وال على اخوة ألـ مع أـ، وال على جدة إال أف ال يكوف وارث غيرىا ػ 
 انتهى .

وفي إسناد البيهقي والذي قبلو محمد بن سالم، عن الشعبي، وفيو ما تقدـ، وذكر في 
 ى جميع سهاـ النسب، إال الجدة.)الخالدي( عن ابن عباس: أنو كاف يرد عل

وروي عنو أنو إذا أقاـ الجدة مقاـ األـ رد عليها وإف أعطاىا نصيب الجدة لم يرد عليها ػ 
 انتهى.

قاؿ الفقيو يوسف: لعلو يقمها مقاـ األـ مع من يحجب األـ كاألخوين ألـ وجدة لها الثلث 
ـ، مثل أخ ألـ وجدة فلها بالرد مع التسهيم، ويعطيها نصيب الجدة مع من ال يحجب األ

 السدس مع عدـ الرد.
وذكر أحمد بن موسى أنو يقيم الجدة مقاـ األـ، حيث ال يكوف معها وارث فقط، ومع 

 الزوجين؛ ألنهما ال يأخذاف إال نصيبهما والباقي لها.
قلت: لم أجد في كتب السنة، وال في كتب األئمة فيما أعلم ػ واهلل أعلم ػ أي إسناد إلى ابن 
عباس، وال عرفنا من رواىا عنو وسمعها منو، وجاء ذكرنا في )باب الجدات والجد( عن ابن 

عباس: أف الجدة أـ ينافي ما قيل عنو: أنو إذا أعطاىا نصيب الجدة لم يرد عليها، ثم إف 
التخصيص بالرد عليها إذا أقامها مقاـ األـ، وإف أعطاىا نصيب الجدة لم يرد عليها لم يظهر 

 الوجو.
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وكبلـ ابن مسعود ليس بحجة، ولم نجد لو حجة إال أف يحمل كبلمو على أف الرد للمنصوص 
على فرائضهم في الكتاب فاألخوة ألـ ىم كذلك، إال أنو قد صرح فيهم مع األـ أنها عصبة 

 من ال عصبة لو، ولم نجد أي دليل إال في أـ من نفي نسبو، ولسنا ىنالك.



ذلك وال متابع لو، وعمـو قولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{ اآلية وقد عرفت ما تقدـ على 
[ يرد التفصيل المذكور عن ابن مسعود، وابن عباس، وألف الرد وإنما استحق 75]األنفاؿ: 

بالرحم لآلية وبنت االبن واألخت ألب واألخوة ألـ والجدة من ذوي الرحم القريب؛ إذ ال مزية 
ة من المردود عليهم لثبوت استحقاقهم للرد إنما ىو بالرحم لكل بقدر بين ذوي فروض المسأل

سهمو في المسألة من الباقي من الماؿ بعد استيفاء فروضهم بالتسهيم، كما دؿ على ذلك 
 حديث األصل ػ واهلل أعلم ػ.

ىذا وال يتأتى الرد للسبعة األصناؼ المذكورين من ذوي سهاـ النسب، ويثبت األبعد عدـ 
لنسب، وال خبلؼ في ذلك عند من قاؿ بالرد وعدـ الموالي وعصباتهم اآلتي ذكرىم عصبة ا

عند الجمهور؛ إذ لو وجد واحد منهم كاف الباقي لو، وعند غير الجمهور بثبوت الرد على ذوي 
 سهاـ النسب دوف الموالي.

و، ومحل الخبلؼ بين الجميع في ثبوت ميراث المولى وعصبتو مع ذوي سهاـ النسب من عدم
فالجمهور قالوا بتوريث المولى وعصبتو مع ذوي سهاـ النسب دوف من عداىم، فقالوا بعدـ 

توريثو، وجعلوا الباقي رداً على ذوي سهاـ النسب، وسيأتي تماـ الكبلـ في حديث الباب اآلتي 
 ػ إف شاء اهلل ػ.
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ضهم، وىو خاص واعلم أف الرد اسم لما فضل من الماؿ بعد استيفاء ذوي الفروض فرو 
بأصناؼ ذوي سهاـ النسب ال غير، قلوا، أو كثروا، وىو في اللغة: العطف، يقاؿ: رد بعض 
الثوب على بعض إذا عطفو، وفي اصطبلح الفرضيين: قسمة ما فضل من سهاـ المسألة عن 

أنصباء ذوي سهاـ النسب على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم غير 
 الزوجين.

أخصر من ذلك مع بياف الحكم ما ذكره المحقق الجبلؿ في ))ضوء النهار(( بلفظ: فإف عدـ و 
ػ أي الوارث لما بقي من الماؿ ػ ردت الفرائض ػ أي أجريت فيما بقي كما بدأت ػ إال فرائض 

الزوجين، والموجب لو تزايد أجزاء الماؿ على أنصباء الورثة، أو تناقص أنصباء الورثة على 
 ماؿ، عكس ما تقدـ في العوؿ.أجزاء ال

)تنبيو( يؤخذ من حديث )المجموع( وشواىده أف الرد على ضربين: رد يكوف على مستحق مع 
 أحد الزوجين إذ ال يمكن اجتماعهما في فريضة، ورد مع غيرىما.

الثاني نوعاف: رد على األعياف، وذلك إذا كاف صنفاً واحداً من أي األصناؼ السبعة المذكورة، 



ألـ فبل تتعدد، فأصل المسألة عدد رؤوسهم كالعصبات كأربع بنات المسألة من أربعة دوف ا
 لكل واحدة منهن سهم كامل ثلثاه بالفرض وثلثو بالرد.
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وإذا ضربت الكسر في المسألة بلغ اثني عشر، أو خمس جدات فالمسألة من خمسة لكل 
لرد، وإذا ضربت الكسر في المسألة واحدة منهن سهم كامل سدسو بالفرض وخمسة أسداسو با

بلغ الماؿ ثبلثوف، أو أربعة أخوة ألـ فالمسألة من أربعة لكل واحد منهم سهم كامل ثلثو 
بالفرض وثلثاه بالرد وإذا ضربت الكسر في المسألة بلغ الماؿ اثني عشر وعلى ىذا فقس في 

شخصاً واحداً كبنت لها سائر األصناؼ المردود عليهم قلوا أو كثروا، وكذا لو كاف الصنف 
الماؿ كامبلً نصفو بالفرض ونصفو بالرد، أو بنت ابن كذلك، أو أـ لها الماؿ كامبلً ثلثو بالفرض 

 وثلثاه بالرد أو جدة لها الماؿ كامبلً سدسو بالفرض وخمسة أسداسو بالرد.
وعلى ىذا فقس في الشخص الواحد من أي األصناؼ المذكورة، والقاعدة في بسط الكسر 
المذكور ىو على نسبة ما في أيديهن، أو على قدر نسبة ما بقي من المسألة، بياف ذلك أف 

البنات أربع فرضهن الثلثاف ومخرجو من ثبلثة، فاضرب ثبلثة في مسألتهن باعتبار عددىن يبلغ 
اثني عشر، لهن الثلثاف بالفرض، ولكل واحدة سهماف، والباقي أربعة لكل واحدة منهن سهم 

ها بالفرض، يتم لكل واحدة منهن ثبلثة سهاـ، ثلثاه بالفرض وثلثو بالرد، وىكذا يكوف إلى ما مع
 القياس.

ورد على السهاـ، وىذا إذا كانوا صنفين كأربع بنات وجدة، أو ثبلثة أصناؼ كثبلث أخوات 
متفرقات، وال تجاوز األصناؼ ثبلثة؛ ألنو لو جاوزىا نصف لم يكن في المسألة رد، بل تكوف 

 قة.مستغر 
والماؿ في نوعي ىذا الضرب ينقسم في األوؿ من حيث يبلغ عدد رؤوس الورثة، وفي الثاني 

 من حيث يبلغ سهاـ الورثة، وتنحصر أصوؿ مسائل الرد فيو إلى أربع مسائل:
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األولى: كل مسألة فيها سدساف كاألخ ألـ وجدة، فأصل المسألة من ستة؛ التفاؽ مخرج 
 إلى اثنين فأصلها من اثنين لكل واحد سهم ثلثو بالفرض وثلثاه بالرد.فرضهما وعادت رداً 

الثانية: كل مسألة فيها ثلث وسدس كاألخوين ألـ وأـ فأصل مسألتهم من ستة من مخرج فرض 



األـ، وعادت رداً إلى ثبلثة فأصلها من ثبلثة لكل واحد منهم سهم كامل نصفو بالفرض ونصفو 
 بالرد.

يها نصف وسدس كبنت وبنت ابن، أو بنت ابن وابنة ابن ابن، أو أخت الثالثة: كل مسألة ف
ألبوين مع أخت ألب أو ألـ وأخت ألب مع أخت ألـ، فأصل مسألتهم من ستة: للبنت 

النصف ثبلثة سهاـ، ولبنت االبن السدس سهم، وكذلك بقيو األمثلة، فلذلك قيل: أصلها من 
 بالرد. أربعة ثلثا ما في يد كل واحدة بالفرض وثلثو

الرابعة: كل مسألة فيها نصف وثلث كأـ وأخت ألبوين أو ألب، أو ثلثاف وسدس كأـ وابنتين، 
 أو نصف وسدساف كثبلث أخوات متفرقات، أو بنت وبنت ابن وجدة.

فأصل ىذه المسائل من ستة وتعود رداً إلى خمسة، فأصلها من خمسة لكل وارث خمسة 
، وكل ىذه األربع المسائل ىي أصوؿ مسائل الرد على أسداس ما في يده بالفرض وسدسو بالرد

السهاـ، وكلها مقتطعو من أصلو ستة، وعادت بالرد إلى ما ذكرنا، وىو مبلغ سهاـ الورثة من 
األصوؿ المذكورة منحصرة فيها، وال تتأتى من غيرىا، سميت بذلك؛ ألف من انكسر عليو 

 ها تصح.سهمو ضربتو أو وفقو في أصل مسألتو بعد الرد، ومن
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وقد يكوف األصل مبلغ سهامهم بعد التصحيح إذا لم تنقسم سهاـ النصيب من األصل على من 
ىو لهم من الصنف كأـ وثبلثة أخوة ألـ، فمسألتهم بعد الرد من ثبلثة، وتصح من تسعة: لؤلـ 

سألة وىو ثبلثة، ولكل أخ سهماف، ولو كاف األخوة في ىذه المسألة ستة لوافق نصيبهم من الم
اثناف عدد رؤوسهم بنصف ونصف، فاضرب وفق رؤوسهم وىو ثبلثة في أصل المسألة تكوف 

 تسعة: لؤلـ ثبلثة، ولكل أخ سهم.
وأما مع المباينة أو الموافقة أو معاً لصنفين أو أكثر فبل بد من إعماؿ علل الرؤوس فيما بينها، 

نة، على ىذا الترتيب في العمل، فتجزي وىي: المماثلة، أو المداخلة، أو الموافقة، أو المباي
بأحد المتماثلة وباألكثر في المتداخلة، وضرب وفق أحد المتوافقة في األخرى، وضرب 

المتباينة بعضها في بعض فما بلغ فهو جزء السهم وىو الحاؿ مضروباً في المسألة بعد الرد، 
 فما بلغ فهو الماؿ المنقسم على جميع الورثة.

أخوة ألـ، أصلها من ثبلثة بعد الرد للجدات سهم يباين عددىن،  كأربع جدات وعشرة
ولؤلخوة سهماف يوافق عددىم بالنصف، ونصفهم خمسة يباين عدد الجدات، فاضرب 



أحدىما في الثاني يحصل من الضرب عشروف وىو جزء السهم ػ أعني الحاؿ ػ فاضربو في 
 بعة.المسألة بعد الرد يبلغ ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أر 
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وأما مسائل الرد مع أحد الزوجين لما تقدـ أنو ال يمكن اجتماعهما في مسألة قط، فتنحصر 
من مخارج فرائضهما منفردة ومركبة مع الحجب وعدمو التي ىي النصف والربع والثمن مع 

الخمسة التي ىي أصوؿ مسائل أصناؼ المردود عليهم مع غيرىما في تسعة أصوؿ، كما في 
تاح( وغيره؛ وذلك الشتراؾ فرائض الزوجين في الرد على صنف واشتراؾ النصف والربع )المف

في الرد على اثنين، واشتراؾ الربع والثمن في الرد على أربعة، واختص الربع في الرد على 
 ثبلثة، والثمن في الرد على خمسة.

لربع أربعاً رد ذكر علماء الفرائض مع النصف اثنتين رد على صنف ورد على سهمين، ومع ا
على صنف ورد على سهمين ورد على ثبلثة ورد على أربعة، ومع الثمن ثبلثاً رد على صنف ورد 

 على أربعة ورد على خمسة، ولم يظهر لحصرىا في التسع كثير.
فائدة: والحق أف المسائل ال تنحصر في عدد، وإنما تنحصر أصولها، واعلم أف أصوؿ مسائل 

سوى، وىي: اثنتاف، وأربعة، وثمانية، وستة عشر، واثنتاف وثبلثوف، الرد مع الزوجين ست ال 
 وأربعوف.

وبياف ذلك: أنو قد يكوف مع األصوؿ المذكورة أحد الزوجين فتفرض لو مسألة من مخرج 
فرضو، وىي: اثنتاف، وأربعة، وثمانية، فتعطيو منها فرضو وىو واحد، وتنظر في الباقي وىو: إما 

سبعة، فإف انقسم على مسألة المردود عليهم كما لو كاف المردود عليهم  واحدًا، أو ثبلثة، أو
شخصاً واحداً من أي أصناؼ المردود عليهم، ويكوف المردود عليهم صنفاً واحداً بعد الباقي 

اكتفيت بمسألة الزوجية، وتحصل من ذلك ثبلث مسائل، وإف باين الباقي أو وافق مسألة 
 ردود عليهم، أو وفقها في مسألة الزوجية.المردود عليهم ضربت مسألة الم
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وتحصل ثبلث مسائل أخرى: وىي ستة عشرة، واثنتاف وثبلثوف، وأربعوف، فتكوف مسائل الرد 
 مع الزوجين ست ال غير.

وقد ذكرنا سابقاً في الرد مع غيرىما أف الحق أف أصوؿ مسائل الرد أربع ال سوى: اثنتين، 



ه األربع والست تشترؾ في أصلين من أصوؿ الرد وىما: االثناف، وثبلث، وأربع، وخمس، وىذ
واألربعة، وتنفرد الست باألربع األخيرة، وىي: الثماف، والست عشرة، واالثنتاف والثبلثوف، 

 واألربعوف.
وتنفرد األربع بأصلين من أصوؿ الرد، وىما: الثبلثة، والخمسة، فأصوؿ مسائل الرد في النوعين 

 ثماف ال غير.
د أشار إلى ما ذكرنا )شرح مفتاح الفائض( إلبراىيم بن يحيى الجحافي، وفي ىامش نسخة وق

الشرح المذكور عوض عن األصل وجدتها بخط والدنا العالم العبلمة حميد المساعي أحمد بن 
محمد السياغي ػ رضي اهلل عنو ػ في نسخة ما لفظو: فالست األخيرة منها ىي التي ذكرىا 

م يذكروا غيرىا؛ ألنها ىي التي تركب فيها ضرب مسألة الرد في مسألة الفرضيوف ىنا، ول
 الزوجية.

وأما الثبلث التي زادىا المصنف ىي التي يقوؿ فيها: وما بقي رد على صنف فلم يذكروىا، إال 
أنها لم تركب من المسألتين، بل أصلها مسألة الزوجية فقط، فإف كاف المردود عليو شخصاً 

قسم عليو الباقي من مسألة الزوجية فمن مسألتو تصح وإف انكسر عليو واحد أو عدداً ين
 احتجت إلى التصحيح، كسائر العصبات التي أصولها األربع التي ال تعوؿ.
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وقد عد المصنف من األصوؿ، وىي كل مسألة فيها نصف وما بقي، أو أربع وما بقي، أو ثمن 
ن يأخذه بالتعصيب إف كاف عصبة أو بالفرض والرد  وما بقي، فالباقي لمن كاف مع أحد الزوجي

كما ذكره المصنف ىنا إف لم تكن عصبة، وإنما المقصود ىنا ما تكوف مسألة الرد فيو من أحد 
أصوؿ مسائل الرد األربعة التي ذكرناىا في )باب الرد( وىي: اثناف، وثبلثة، وأربعة، وخمسة، 

 فيهم ممن فرضو السدس.وألنها مقتطعة من أصل ستة، فبل بد أف يكوف 
فإذا اجتمع مسألة الرد التي ىي من أحد األربعة األصوؿ مع مسألة الزوجية أعطي أحد الزوجين 

فرضو من مسألة الزوجية، والباقي ال ينقسم على مسألة الرد إال حيث تكوف مسألة الزوجية 
ركبة، وإف كاف بعض أربعة ومسألة الرد ثبلثة، فإف الباقي ينقسم، وال يكوف من المسائل المت
 الفرضيين قد عدىا منها وتبعو المصنف، فلذلك كانت المذكورة ستاً.

 والحق أف المتركبة خمس ال سوى:
 األولى: ىي كل فريضة فيها نصف وما بقي رد على اثنين، فأصلها من أربعة.

 الثانية: كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على اثنين، فأصلها من ثمانية.



 فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة، فأصلها من ستة عشر. الثالثة: كل
 الرابعة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة، فأصلها من اثنين وثبلثين.

 الخامسة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة، فأصلها من أربعين.
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رد على اثنين، وأما لو كاف الرد  فمع النصف واحدة ال سواىا وىي التي فيها نصف وما بقي
على ثبلثة فهي عادلة ألف الثبلثة نصف الستة، وكل مسألة فيها نصف وسدس أصلها ستة: 

للزوج ثبلثة، ولمن معو كأـ وولديها ثبلثة، فبل رد فيها، ومع األربعة والخمسة تكوف عائلة، ألنها 
لماؿ فبل رد، بل تكوف عائلة إما أربعة أسداس الماؿ أو خمسة أسداسو وىي أكثر من نصف ا

 إما إلى سبعة، أو إلى ثمانية، ومع الربع اثنتاف وىي حيث كاف الرد على اثنين، أو على أربعة.
وأما إف كاف على خمسة فهي عائلة؛ ألف الخمسة أسداس الماؿ وىي أكثر من ثبلثة أرباعو، 

فهي منقسمة من أصلها، وال  وىو الباقي بعد فريضة أحد الزوجين وإف كاف الرد فيها على ثبلثة
 ضرب فيها.

ومع الثمن اثناف وىما ما كاف الرد فيو على أربعة أو خمسة، وال يمكن أف يكوف مع االثنين أو 
الثبلثة؛ إذ الثمن للزوجة وال يحجبها إال البنت أو بنت االبن، ومسألة الرد معهما أو مع 

 أحدىما ومن لو السدس يكوف من أربعة أو خمسة فقط.
رفت انحصار مسائل الرد مع الزوجين في الخمس التي ذكرناىا ػ واهلل أعلم ػ انتهى بلفظو فع

 ىذا.
 وأما كيفية عمل أىل الفرائض في الخمسة األصوؿ بطريقتي التأصيل والتصحيح فنقوؿ:

األولى: كل فريضة فيها نصف وما بقي رد على اثنين ػ أي سهمين ػ فأصلها من أربعة، وسواء  
د عليهم من صنفين كزوج وولدي أـ أو من أصناؼ كزوج وأخ ألـ وجدة، فأصل كاف المردو 

 مسألة المردود عليهم من ستة وتعود رداً إلى اثنين.
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ومسألة الزوج من اثنين لو سهم والباقي سهم ال ينقسم على مسألة الرد، فاضرب مسألة الرد 
لك قيل: أصلها من أربعة للزوج منها سهمو في مسألة الزوج تكوف أربعة؛ إذ ىي مربع اثنين، فلذ

من مسألتو مضروباً في مسألة الرد وذلك اثناف وىو نصف الماؿ، ولكل من المردود عليهما 



سهمو من مسألتو مضروباً في باقي مسألة الزوج وىو واحد بواحد، ثلثاه بالفرض وىو سدس 
على مخرج الكسر وىو الماؿ، وثلثو بالرد وىو نصف سدس الماؿ، وإذا بسطت األربعة 

 الثلث بلغ اثني عشر.
الثانية: قولو: ))كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على اثنين(( أيضاً ػ أي سهمين ػ فأصلها من 

ثمانية، سواء كاف المردود عليهما من صنف كجدتين أو ولدي أـ مع زوجة، أو من صنفين  
تة وتعود رداً إلى اثنين ومسألة كزوجة وأخ ألـ وجدة، فمسألة المردود عليهما أصلها من س

الزوجة من أربعة لها الربع واحد والباقي ثبلثة، تباين مسألة المردود عليهما بعد الرد، فاضرب 
 مسألتهما بعد الرد في مسألة الزوجية تكوف ثمانية.
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تكوف  فلذلك قيل: أصلها ثمانية للزوجة سهمها من مسألتها مضروباً في مسألة الرد وىي اثناف
اثناف وذلك ربع الماؿ، ولكل من المردود عليهما سهمو من مسألتو مضروباً في باقي مسألة 

الزوجة وىو ثبلثة تكوف ثبلثة أثماف الماؿ سهم، وثلث بالفرض وىو سدس الماؿ، وسهم وثلثا 
سهم بالرد وىو سدس الماؿ وربع سدسو، وكذلك لو كاف بدؿ الزوجة زوجاً مع ست بنات أو 

بن فمسألة الزوج من أربعة لو الربع سهم والباقي ثبلثة توافق البنات أو بنات االبن بنات ا
بالثبلث وثلثهن اثناف تضرب في مسألة الزوج تكوف ثمانية للزوج الربع سهماف، ولكل بنت أو 

 بنت ابن سهم ثلثاه بالفرض، وثلثو بالرد.
وعشروف ثم اقسم على صفة ما  وإذا ضربت الثمانية على مخرج الكسر وىو الثلث يبلغ أربعة

 تقدـ.
الثالثة: قولو: ))وكل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة(( أي على أربعة سهاـ فأصلها من 

ستة عشر، سواء كاف المردود عليهم من صنفين أو أكثر كزوج وبنت مع أـ أو بنت ابن أو 
لمردود عليهم من ستة جدة وكزوجة مع شقيقتو وأخت ألب أو جدة أو ولدي أـ، فمسألة ا

 وتعود رداً إلى أربعة.
ومسألة الزوج أو الزوجة من أربعة لو أو لها سهم، والباقي ثبلثة تباين مسألة المردود عليهم، 

فاضرب مسألتهم في مسألة الزوجية تكوف ستة عشر، إذ ىي مربع األربعة، والمربع: ىو 
 الحاصل من ضرب عدد في عدد يماثلو.
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يل: أصلها من ستة عشر، للزوج سهمو من مسألتو مضروباً في مسألة الرد وىي أربعة فلذلك ق
تكوف أربعة، وكذلك الزوجة، وتضرب لكل من البنت أو األخت ثبلثتها من مسألة الرد في 

الباقي من مسألة الزوجية وىو ثبلثة تكوف تسعة، ثمانية بالفرض وىي نصف الماؿ، وواحد بالرد 
ؿ، وتضرب لمن معها سهمو في الباقي من مسألة الزوجية تكوف ثبلثة، وىو نصف ثمن الما

 سهماف، وثلثاف بالفرض وىو سدس الماؿ، وثلث سهم بالرد وىو ثمن سدس، أو سدس الثمن.
أو من صنف واحد، كأربع بنات أو بنات ابن مع الزوج، أو أربع أخوات ألبوين أو ألب أو 

من ستة عشر، ولكنها لم تركب من مسألة الزوجية  جدات، أو من ولد األـ مع الزوجة فإنها
وأحد األصوؿ المقتطعة من أصل ستة وإف اتفق أف عدد الصنف كاف مثل أحد األصوؿ فلم 
يعتبر ذلك، ألنو ال يطرد فيما إذا كاف الرد فيو على نحو الصنف، أال ترى أنو لو كاف عدد 

 الصنف فوؽ األربعة أو دونها لم تصح من ستة عشر!
بعة: قولو: ))وكل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة(( أي على أربعة سهاـ فأصلها من الرا

اثنين وثبلثين، سواء كاف المردود عليهم من صنفين كزوجة مع بنت وأـ أو جدة أو بنت ابن، 
فإف مسألة المردود عليهم من ستة، وتعود رداً إلى أربعة، ومسألة الزوجة من ثمانية لها الثمن 

م والباقي سبعة، تباين مسألة المردود عليهم فاضرب مسألتهم في مسألة الزوجة يكوف من سه
 اثنين وثبلثين إذ ىو مسطح األربعة والثمانية.
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فلذلك قيل: أصلها من اثنين وثبلثين للزوجة سهمها من مسألتها وىو سهم مضروب في مسألة 
من مسألتها مضروب في الباقي من مسألة الزوجة، الرد وىو أربعة يكوف أربعة، وللبنت ثبلثتها 

وىو سبعة يكوف أحد وعشرين ستة عشر بالفرض وىو نصف الماؿ وخمسة بالرد وىو ثمن 
الماؿ وربع ثمنو، وتضرب لؤلـ سهمها في السبعة يكوف سبعة خمسة وثلثو بالفرض وىو سدس 

من صنف واحد كأربع الماؿ وسهم وثلثا سهم بالرد وىو ربع سدسو ونصف ثمن سدسو، أو 
بنات أو بنات االبن مع الزوجة، فإنها تصح من اثنين وثبلثين للزوجة سهمها تضربو في مسألة 

المردود عليهم يكوف أربعة وىي ثمن الماؿ، ولكل بنت مثلما كاف لجماعتهن وىو سبعة، وفيها 
 ما تقدـ أنها لم تركب من مسألة الزوجية.. إلى آخره.

ل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة(( أي خمسة أسهم فأصلها الخامسة: قولو: ))وك
أربعوف، كبنت وبنت ابن وأـ أو جدة مع زوجة، فمسألة المردود عليهم من ستة وتعود رداً إلى 

خمسة، ومسألة الزوجة من ثمانية، لها الثمن سهم، والباقي سبعة مباين لمسألة المردود، 



 ين مسطح الخمسة والثمانية.فاضرب أحدىما في اآلخر يكوف أربع
فلذلك قاؿ: أصلها من أربعين للزوجة سهمها تضربو في مسألة الرد وىي خمسة تكوف خمسة 
وىي ثمن الماؿ، وللبنت ثبلثتها فاضربو في الباقي من مسألة الزوجية، وىي سبعة تكوف واحدًا 

لماؿ، ولبنت وعشرين، لها عشروف بالفرض وىو نصف الماؿ، وواحد بالرد وىو ربع عشر ا
االبن سهما في سبعة تكوف سبعة لها بالفرض منها سبعة إال ثلث وىو سدس الماؿ وثلث سهم 

 بالرد وىو نصف سدس عشر الماؿ، وكذلك األـ والجدة.
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إذا عرفت ما تقدـ، فاعلم أف القائلين بالرد اختلفوا في بياف معرفة الرد مع الزوجين، وكيفية 
 ادوية ذىبوا إلى المسلك الذي ذكرناه وىو المسلك األوؿ.العمل في ذلك؟ واله

وذىب إلى ذلك القاضي شهاب الدين أحمد بن نسر في )الوسيط( وبو قاؿ الجمهور، ورجح 
للمذىب، وصرح بذلك الخالدي، والشيخ العصيفري في أكثر من مؤلفاتو، وغيره من علماء 

 ي( وغيره.الفرائض في مؤلفاتهم، وأشار إلى ذلك )الجامع الكاف
المسلك الثاني: قوؿ جماعة من العلماء ىو أف يجمع المردود عليهم مع من معهم من الزوجين 

في مسالة جامعة لمخارج فرائضهم، ويعطي أحد الزوجين فريضتو، وكل وارث من المردود 
عليهم تعطيو فريضتو، ثم تنظر إلى الباقي وتجعلو مردوداً على من في المسألة من ذوي سهاـ 

نسب، فوافق بين سهاـ المردود عليهم، واجمع األوفاؽ، واجعل الفاضل مردوداً عليهم، ثم ال
ارجع إلى الضابط المذكور في قولو: وكل مسألة أو فريضة فيها نصف أو ربع أو ثمن وما بقي 

 رد على اثنين أو أربعة أو خمسة فأصلها ...إلى آخره.
ي ))الدر(( والمراد باألوفاؽ: سهاـ المردود وإلى ىذا المسلك ذىب األمير علي بن الحسين ف

عليهم من المسألة الجامعة لهم مع أحد الزوجين، كما في زوج وبنت وبنت ابن، تصح من اثني 
عشر، للبنت النصف ستة، ولبنت االبن السدس اثناف، وللزوج الربع ثبلثة، والفاضل من 

نصاؼ، فنصف الستة ثبلثة، ونصف المسألة سهم واحد، فسهاـ البنت وبنت االبن متوافقة باأل
 االثنين واحد.
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فإذا اجتمعت األوفاؽ كانت أربعة، فاجعل الفاضل رداً عليها وارجع إلى الضابط الذي قاؿ فيو: 
وكل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة، فأصلها من ستة عشر وقس على ذلك، فإف تباينت 

 بط المذكور.السهاـ فعلى جميعها، وارجع إلى الضا
المسلك الثالث: لطائفة من العلماء ىو أف تجمع األوفاؽ كما تقدـ وتحفظها ثم تنزع سهاـ 
الموجود من الزوجين من مخرجو، وتنسب الباقي من الماضي، وتزيد على األوفاؽ المحفوظة 
مثل نسبة الماضي، فإف كاف الماضي نصف زدت على األوفاؽ مثل ثلثها، ليكوف الزائد ربع 

جميع فما بلغ فهو أصل لتلك المسألة، وإف كاف الماضي ثمنها زدت على األوفاؽ مثل ال
سبعها، ليكوف الزائد ثمن الجميع، وىذه الزيادة تكوف بعد بسط األوفاؽ على مخرج الكسر، 

 وكذلك تبسط الزائد عليها مثاؿ ذلك:
مثل سبعها أربعة  أف تبسط األربعة على مخرج السبع تكوف ثمانية وعشرين، ثم تزيد عليها

ليكوف الجميع اثناف وثبلثوف وىو الماؿ، ثم تقسم بينهم كما قسمت أواًل، وىذا المسلك ذكره 
 في )العقد(.

المسلك الرابع: ذكره في )العقد( أيضاً ىو أف تعرض الباقي من المسألة بعد نزع سهاـ الورثة 
لمخرج أصل لتلك المسألة، منها على األوفاؽ المحفوظة، فإف انقسم كفيت المؤنة، وذلك ا

وإف وافق ضربت وفق أحدىما في المسألة فما بلغ فهو أصل لتلك المسألة، وإف باين ضربت 
 جميع األوفاؽ في جميع المسألة فما بلغ فهو أصل تلك المسألة.
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ورجحت طائفة المسلك الثاني، وذىبوا إلى: أنو الصحيح المعموؿ عليو، قالوا: ألف األوؿ قد 
دخلو الغلط في مسألة زوج وأـ وأختين ألبوين أو ألب أو زوجة وأختين ألبوين أو ألب وجدة ي

أو زوج وابنتين وأـ، ونحو ذلك، فتجعل مسألة رد وىي مسألة عوؿ، ويجاب ألىل المسلك 
 األوؿ بما ذكره في )الخالدي( و)النحيم(.

 فوؽ فرض أحد الزوجين ػ انتهى. أنها ال تكوف مسألة رد إال إذا كاف الباقي من مسألة السهاـ
فمع اعتبار ذلك ال يحصل غلط، ومع عدـ اعتباره قد يحصل الغلط في الثبلث المسائل، 
وضابط ما يقع فيو الغلط: أف كل مسألة اتفق فيها ربع ورد الباقي على خمسة فهي مسألة 

غلط: بأف ينظر غلط، وكل مسألة فيها نصف ورد الباقي على أربعة فهي مسألة غلط، ويرتفع ال
إلى الباقي من المسألة الجامعة بعد فرائضهم، فإف كاف الباقي من مسألة ذوي السهاـ فوؽ 
فرض أحد الزوجين فهي مسألة رد، نحو بنت وبنت ابن وأـ وزوجة، وحيث كاف مثلو فهي 



 مسألة استكماؿ نحو أـ وأخوين ألـ وزوج.
أـ وزوج، وما ذكرناه ىو حاصل ما قرره فحيث كاف دونو فهي مسألة عوؿ نحو بنت وبنت ابن و 

 الفرضيوف، وحققو الشارح ػ واهلل اعلم ػ.
قولو: ))إال الزوج والمرأة(( ػ أي الزوجة ػ كما في رواية )الجامع الكافي( فبل رد عليهما، يدؿ 

 على أف الرد خاص بذوي سهاـ النسب ال السبب، كالزوجين فبل رد على سهامهما أصبًل.
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و في ذلك: أف ال رحامة بينهما وبين الميت وال قرابة يأخذاف بها الباقي بعد فرضهما والوج
الذي استحقاه بمجرد الزوجية، فإذا أخذا الذي فرض لهما انقطع ما يأخذاف بو، بخبلؼ ذوي 

سهاـ النسب، فإف الرحامة والقرابة بينهم وبين الميت أصلية باقية بعد أخذ فرضهم، ولذلك 
الباقي من الماؿ بالرد بخبلؼ الزوجين فسبب فرضهما ينقطع من اثني عشر ثبت لهم أخذ 

 وجهاً وىي:
األوؿ: الرضاع، والثاني: الطبلؽ، والثالث: الردة، والرابع: الموت، والخامس: اإلسبلـ، 

 السادس: والخيار للصغيرين عند بلوغهما مهما كاف العاقد غير األب أو األب بغير الكفؤ.
 رؽ في المسبيات، الثامن: والخيار فيمن تعاؼ عشرتو.السابع: حدوث ال

 التاسع: وفسخ الحاكم بعد اللعاف، العاشر: والفسخ بعد العيب الحادث في أحدىما.
 الحادي عشر: والفسخ من المدلس، الثاني عشر: والفسخ بعد الحرية.

ذوي وذكر في )المنهاج الجلي( بعد ذكر حديث األصل أف قيل: أفبل رددتم على جميع 
 السهاـ، إذ ال مخصص ألحد دوف غيره كما قاؿ ابن عباس، وابن مسعود.

قلت: المخصص ما ذكرناه واتباع أمير المؤمنين عليو السبلـ أولى وأرجح من اتباع غيره ػ 
 انتهى.
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وأيضاً ػ لو جاز الرد على الزوجين للـز عدـ توريث ذوي األرحاـ عند وجود أحدىما وأنو وصل 
بالزائد على ما فرضو اهلل وإحراـ لؤلقرب، مع أف المقصود من شرعية المياريث ىو وصل  لؤلبعد

من أوجب اهلل وصلو وىو الرحم، كما ستعرؼ ذلك في بابو اآلتي ػ إف شاء اهلل ػ إال إذا كاف 
الزوج أو الزوجة من ذوي األرحاـ كما تقدـ بياف ذلك في حصر مسائل وراثة كل منهما فقد 



الرد من جملة ذوي األرحاـ مهما كانت المسألة من مسائل الرد، وسيأتي بياف ذلك  يقع عليهما
 إف شاء اهلل ػ واهلل أعلم ػ.

قلت: أما ما ذكره في )المنهاج الجلي( عن ابن مسعود فقد ذكرنا سابقاً عنو أنو ال يرد على 
 امرأة وال على زوج كما في البيهقي والدارمي.

ا سابقاً ما قيل عنو: أنو ال يرد على امرأة وال على الزوج، وقد وأما عن ابن عباس فقد ذكرن
 بحثت في كتب السنة وكتب األئمة فلم أجد فيما أعلم بعد مزيد البحث ػ واهلل أعلم ػ.

أي إسناد إلى ابن عباس بما قيل عنو سابقاً وال بما ذكره صاحب )المنهاج الجلي( عنو ىنا 
هما، ويمكن حمل ما قيل ىنا على ما ذكرنا آنفاً عن فينظر فيما نسبو في ىذه الفنقلة عن

 عثماف، وجابر بن زيد، وقد سلف الرد على حجتهما مع ما ىنا من الرد.
وعطف المرأة على الزوج لبياف أف المراد بالزوج الذكر، وسيأتي مثل ذلك في أوؿ حديث 

ـُ اْسُكْن َأْنَت الباب اآلتي، وإال فلفظ الزوج يطلق على الذكر واألنثى، قاؿ تعالى: } َوقُػْلَنا يَاآَد
 [.135َوَزْوُجَك اْلَجنََّة {]البقرة:
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ولفظ: )المصباح(: والرجل زوج المرأة، وىي زوج أيضاً ىذه ىي اللغة العالية وبها جاء القرآف، 
اتم، وأىل [ والجمع فيهما )أزواج( قالو أبو ح135نحو: }اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة {]البقرة:

نجد يقولوف في المرأة: زوجو ػ بالهاء ػ وأىل الحـر يتكلموف بهاء، وعكس ابن السكيت، فقاؿ: 
وأىل الحجاز يقولوف للمرأة: زوج ػ بغير ىاء ػ وسائر العرب زوجو ػ بالهاء ػ وجمعها زوجات، 

قيل تركة والفقهاء يقتصروف في االستعماؿ عليها لئليضاح وخوؼ لبس الذكر باألنثى، إذ لو 
 فيها زوج وابن لم يعلم أذكر ىو أـ أنثى ػ انتهى.

ولما فرغ عليو السبلـ من بياف الرد وحكمو أعقبو بذكر بياف ذوي األرحاـ وحكمهم على ترتيب 
 الباب، فقاؿ:
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 ]الخالة والعمة وبنت األخ[
يجعل الخالة بمنزلة  ))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ػ عليو السبلـ ػ أنو كاف

 األـ، والعمة بمنزلة العم، وبنت األخ بمنزلة األخ، وبنت األخت بمنزلة األخت((.



بيض لو في )التخريج( وىو بلفظو في )المنهاج الجلي( و)أصوؿ األحكاـ( من طريق زيد بن 
علي بسند المجموع، ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد فيشهد لصدر الخبر ما أخرجو 

مي في )مسنده( بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ىانئ، قاؿ: سئل عامر عن امرأة ورجل الدار 
 توفي وترؾ خالة وعمة ليس لو وارث وال رحم غيرىما؟

 فقاؿ: كاف عبد اهلل بن مسعود ينزؿ الخالة بمنزلة أمو، وينزؿ العمة منزلة أخيها .
 المزني: أف رجبلً ىلك وترؾ عمتو وفيو: أخبرنا يزيد بن ىاروف، أنا حميد، عن بكر بن عبد اهلل

 وخالتو، فأعطى عمر العمة نصيب األخ، و]أعطى[ الخالة نصيب األخت .
وأخرج الدارمي ػ أيضاً ػ : أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف عن الحسن بن عمرو، عن غالب 

اـ بن عباد، عن قيس بن جهم النهشلي، قاؿ: أتي عبد الملك بن مرواف في خالة وعمة، فق
 شيخ فقاؿ: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين .

وفيو: ثنا محمد بن يوسف، عن سفياف، عن يونس، عن الحسن: ))أف عمر بن الخطاب أعطى 
 الخالة الثلث، والعمة الثلثين(( ػ انتهى.

في عمة  وأخرج البيهقي في )سننو( من طريق الشعبي، عن جنادة بن سعد: شهدت علياً أتى
 وخالة، فجعل الخالة بمنزلة األـ، وجعل العمة بمنزلة العم ػ انتهى .

وذكره بلفظو سنداً ومتناً في )الجامع الكافي( من طريق محمد بن منصور بإسناده إلى الشعبي.. 
 إلى آخره .
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وترؾ عمتو وأخرج البيهقي ػ أيضاً ػ والدارقطني من طريق الشعبي قاؿ: أتى زياد في رجل توفي 
وخالتو، فقاؿ: ىل تدروف كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا: ال ؟ فقاؿ: واهلل إني ألعلم الناس 

 بقضاء عمر فيها: جعل العمة بمنزلة األخ، والخالة بمنزلة األخت .
وفي الباب عن جابر بن زيد، عن عمر وعن بكر بن عبد اهلل المزني، عن عمر: أف عمر جعل 

 الثلث ػ قالو البيهقي . للعمة الثلثين، وللخالة
وفي )مصنف ابن أبي شيبة( ثنا وكيع، عن يزيد بن ىاروف، عن الحسن، عن عمر قاؿ: ))للعمة 

 الثلثاف، وللخالة الثلث(( .
حدثنا ابن إدريس، عن األعمش، عن إبراىيم قاؿ: ))كاف عمر وعبد اهلل يورثاف الخالة والعمة 

 إذا لم يكن غيرىما(( .
يد بن منصور من طريق إبراىيم، قاؿ: ))كاف عمر، وعبد اهلل يورثاف العمة وأخرجو بلفظو: سع



 والخالة، إذا لم يكن دونهما وارث(( .
قاؿ البيهقي: ورواية الحسن، وجابر بن زيد، عن عمر، وعن بكر بن عبد اهلل المزني وجميع 

 ذلك مراسيل، قاؿ: ورواية المدنيين عن عمر أولى أف تكوف صحيحة.
اية المدنيين عن عمر من طريقين أحدىما مجهوؿ واآلخر منقطع، فكيف يكوف أولى ورد بأف رو 
 بالصحة؟!

ورد بأف رواية زياد المذكورة عن عمر، قاؿ الطحاوي: رواية متصلة صحيحة، وفي )مصنف ابن 
أبي شيبة( من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم ػ أعني ابن بهدلو ػ عن زر ػ أعني ابن حبيش ػ 

 ))أنو قسم الماؿ بين عمة وخالة(( وىذا سند صحيح متصل، فبل انقطاع. عن عمر:
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ولعل الجهالة فيما أخرجو الدارمي من طريق قيس السالف ذكرىا بلفظ: فقاـ شيخ، وكل ىذه 
الشواىد مؤيدة لحديث األصل وما في بعض طرقها عن عمر من طريق المزني والحسن، وعن 

براىيم: ))أنو أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث(( وأجمل ولم يبين عمر، وعبد اهلل من طريق إ
 تنزيل كل منهن منزلة من.

وقد بينو من طريق زياد المتصلة عند البيهقي: ))أنو جعل العمة بمنزلة األخ، واألـ بمنزلة 
األخت(( وقد ثبت أف ميراث األخ الثلثاف واألخت الثلث، وكل ذلك مبين لرواية زر بن 

 ))أف عمر قسم الماؿ بين عمة وخالة(( أي فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. حبيش:
وما في رواية عمر، وعبد اهلل، وعلي، من تنزيل العمة منزلة األخ، والخالة منزلة األخت، قد بين 
المراد بذلك العم واألـ، كما في رواية البيهقي، ومحمد بن منصور، من طريق جنادة، وكذا من 

لدارمي والدارقطني، وألف المرد باألخ واألخت أخو العمة عم المتوفى وأخت أـ طريق ا
 المتوفى.

وسكت البيهقي عن رجاؿ إسناده، ويشهد لعجزه ما أخرجو الدارمي من طريق يعلى، حدثنا 
زكريا، عن عامر، عن مسروؽ: في رجل توفي وليس لو وارث إال ابنة أخيو وخالو، قاؿ: ))للخاؿ 

 البنة األخ نصيب أبيها(( .نصيب أختو، و 
وأخرج الدارقطني: أنا أبو عمر القاضي، أنا أحمد بن منصور الرعادي، أنا زيد بن الحباب، أنا 

الحسين بن واقد، عن منصور، عن إبراىيم، عن عبداهلل في ابنة ابنة، وابنة أخت: ))الماؿ 
 بينهما نصفاف(( قاؿ الدارقطني: والصواب من قوؿ علقمة ػ انتهى .
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ويشهد ألكثر لفظ الخبر ولجميعو عمـو ما أخرجو الدارمي، قاؿ: أخبرنا محمد، ثنا سفياف، 
عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروؽ، عن عبد اهلل، قاؿ: الخالة بمنزلة األـ، والعمة 

كن بمنزلة األب، وبنت األخ بمنزلة األخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمو الذي يدلي بها، إذا لم ي
 وارث ذو قرابة(( ػ انتهى .

وفيو محمد بن سالم، وقد تقدـ الكبلـ فيو غير مرة، وفيو: ))أف العمة بمنزلة األب(( وفي رواية 
الدارقطني فيما زاده في حديث عمر عند البيهقي، والدارقطني المذكورة: ))أنو جعل الخالة 

، فبل يعارض بو ما ذكرنا عن عمر وابن بمنزلة األـ ، والعمة بمنزلة األب(( إال أنو من كبلـ زياد
 مسعود، وألف األب ىو أخوىا، وسيأتي كبلـ على ذلك قريباً ػ إف شاء اهلل تعالى ػ.

والحديث يدؿ على ثبوت ميراث من في الخبر من ذوي أرحاـ الميت بمنزلة من أدلوا بو إلى 
لعصبة وذوي السهاـ ال الميت، وأنهم يرثوف ميراث أسبابهم التي يدلوف بها إلى الميت من ا

بأنفسهم، نصاً في اإلناث المذكورات في الخبر، وفي الخاؿ والعم ألـ؛ لما سيأتي، وقياساً فيما 
عداىن من ذوي األرحاـ، إال أنو تقدـ في رواية الدارمي، والبيهقي بلفظ: ))وكل ذي رحم 

 بمنزلة رحمو الذي يدلي بها(( فنص عاـ لكل ذوي األرحاـ.
ي من طريق أبي إسحاؽ السبيعي، عن الشعبي، عن مسروؽ قاؿ: قاؿ عبد اهلل: وأخرج البيهق

 ))أنزلوىم منازؿ آبائهم، يقوؿ: ورث كل إنساف بمنزلة أبيو(( ػ انتهى .
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وىذا ىو المراد من التنزيل في الخبر أف ترفع كل وارث من ذوي األرحاـ إلى من أدلى إلى 
لو في تلك المنزلة، وكأف المتوفى توفي عن أسبابهم، الميت من عصبة أو ذوي سهم، وتجع

نحو أف يترؾ الميت بنت ابنتو وخالة وبنت أخت ألبوين وبنت أخت ألب، فترث بنت البنت 
ميراث أمها النصف، وترث الخالة السدس ميراث األـ محجوبة، والباقي لبنت األخت ألبوين، 

 ألب لسقوط سببها.ألنها مع من يدلي بالبنت عصبة، وتسقط بنت األخت 
ويدؿ ػ أيضاً ػ على أف ذوي األرحاـ من لو قرابة ونسبو إلى أصوؿ المتوفى وفصولو وحواشيو، 

وأنهم ال يرثوف إال بعد عدـ من أدلوا بو من العصبات، وعدـ من لو الرد ػ وأيضاً ػ أنهم ال يرثوف 
هم إلى الميت بواحد من الميت الموروث بأنفسهم كالعصبة وذوي السهاـ، إال بواسطة إدالئ

 ممن يرث بنفسو، وعلى أنهم ليس لهم فرض مخصوص.
بل لكل واحد منهم فرض من أنزؿ منزلتو فنجعلهم كأنهم أسبابهم، وتقدير المتوفى كأنو توفي 



عنهم، وتقدير فرائضهم، وننظر الوارث منهم، والساقط، والحاجب، والمعصب، فيرث من يرث 
جب من اختلفت درجاتهم قرباً وبعداً بعد التنزيل، فمن سببو، ويسقط من يسقط سببو، وتح

سبق بسببو إلى الميت أخذ الميراث، وىذا التنزيل لمن في الخبر بمعنى اإللصاؽ والرفع وىو 
 على أربعة أضرب سيأتي ذكرىا.
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وحديث األصل في ىذا الباب وما سيأتي في الخاؿ أصل أصيل وىو القسم الثالث من النسب 
اً، قاؿ في )فتح الباري(: قاؿ أبو عبيدة: وذوي األرحاـ في اصطبلح الفرضيين: ىم إجماع

األنساب الذين ال سهم لهم، وليسوا بعصبات، وال ذوي سهاـ، وال يرثوف إال بهما من أىل 
 النسب الماؿ أو جزءاً منو مقدرًا أو غير مقدر من جهة واحدة أو من جهتين.

يرث بغيره من قرابة المولى، ولفظ )النهاية(: ذو الرحم: ىم  واحترز بقوؿ األنساب إلخراج من
األقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينو نسب، ويطلق في الفرائض على األقارب من 

 جهة النساء ػ انتهى.
قلت: وىذا باعتبار الغالب، لما ستعرؼ في حصرىم قريباً ػ إف شاء اهلل ػ والرحم في األصل 

ي البطن، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الوالء رحماً، وفي الشرع: بيت الولد ووعاؤه ف
عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم وال عصبة، وىم عشرة أصناؼ، سيأتي بيانهم قريباً ػ إف 

 شاء اهلل تعالى ػ.
وإنما كاف ىذا الباب ثالث األسباب؛ ألف ذوي األرحاـ عند عدـ العصبات وذوي السهاـ 

الميت فيستحق األقرب منهم ميراث من أدلى بو وأولى بو من غيره، تأكيداً  يصيروف أقرب إلى
 لما جاءت بو نصوص الشريعة بتأكيد صلة الرحم.

وقد اختلف علماء السلف والخلف في توريث ذوي األرحاـ من عدمو مع عدـ ذوي سهاـ 
ىم إلى النسب وعصبة النسب والسبب والموالي وعصباتهم، فذىب جمهور الصحابة فمن بعد

توريثهم، ونسبو في البحر إلى أمير المؤمنين علي، وابن مسعود، ومعاذ، وأحد الروايتين عن ابن 
 عباس.
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وفي رواية عن عمر، وأبي الدرداء،، والشعبي، ومسروؽ، وأبي عبيد، وعمر بن عبد العزيز، 
ـ، والقاسم بن ومحمد بن الحنفية، والنخعي، والحسن بن صالح، وأبي نعيم، ويحيى بن آد

سبلـ، والعترة، والثوري، ثم الهادي، إال القاسم وأبى حنيفة وأصحابو، وإسحاؽ بن راىوية، 
 والحسن بن زياد، إلى أف لهم حظ في الميراث مع عدـ العصبة وذوي السهاـ.

ومثل ذلك ذكر في )الخالدي( وزاد فيو عائشة، وأحد الروايتين عن عمر، وشريح، وأكثر أىل 
علقمة، وحماد، وابن أبي ليلى، وعطاء، وطاووس، وابن سيرين، ومجاىد، وأحمد، البيت، و 

 وضرار بن ضرد، وفي نسخة من )البحر( لم يذكر الثوري، ثم الهادي.
وزاد في )نيل األوطار(: وإلى ذلك ذىب فقهاء العراؽ والكوفة والبصرة، وفي غيرىما نسبو إلى 

لعراؽ، والناصر، والمؤيد باهلل، واإلماـ المهدي، المذىب، والهادوية، وسفياف، وجميع أىل ا
وأحمد بن الحسن، وعامة أىل البيت، غير القاسم، واإلماـ يحيى بن حمزة، والشيخ 

العصيفري، وبو قاؿ العباس، وعمر بن الخطاب، وأبو موسى، وزيد بن علي، وأحمد بن عيسى، 
وأئمة الحديث، وفي الفتح عن ومحمد بن منصور، وجمهور علماء الفرائض، وعلماء التفسير، 

 ابن بطاؿ نسبو إلى الكوفيين، وأحمد، وإسحاؽ ػ انتهى.
ومن المتأخرين المحققوف: المقبلي، والجبلؿ، واألمير، والشوكاني، وذىب أبو بكر في رواية 

 عنو، والظاىرية وطائفة من أىل الحديث إلى توريث الخاؿ فقط.
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فاة الرد السالف ذكرىم في حديث الباب إلى عدـ توريثهم؛ وذىب جماعة من العلماء، وىم ن
إذ ليس لهم حظ في الميراث، ونسبو في )البحر( إلى زيد بن ثابت، وأبي ىريرة، ومكحوؿ، 

 والقاسم بن إبراىيم، واإلماـ يحيى بن حمزة، ومالك، والشافعي.
، ومن التابعين الزىري ومثل ذلك ذكر في )الخالدي( وزاد فيو نسبو إلى أبي بكر، وابن الزبير

 واألوزاعي، وداود، وابن المسيب، وأحد الروايتين عن عمر، وابن عباس ػ انتهى.
، واإلماـ شرؼ الدين، وولده  وبو قاؿ أبو ثور، ويروى عن ابن عمر، ومن المتأخرين: ابن حـز

ابن بطاؿ  المؤيد، والمتوكل على اهلل، واإلماـ محمد بن المطهر ومن تابعهما، وفي )الفتح( عن
 نسبو إلى أىل الحجاز والشاـ، وأف الميراث لبيت الماؿ.

احتج األولوف من الكتاب بداللة اآليتين السالف ذكرىما في شرح الباب، ولفظ الرجاؿ 
والنساء األقربين في اآلية الثانية تشملهم، والدليل على مدعي التخصيص، لداللة ما أخرجو 

 الدارقطني من طريق ابن عباس.



ه في )المنتقى(: أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم آخا بين أصحابو وكانوا يتوارثوف بها وذكر 
[ فتوارثوا بالنسب 75حتى نزلت: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ:

 ػ انتهى.
: كاف الرجل يحالف الرجل ليس وتقدـ في شرح الباب ما يؤيد ىذا، وأخرجو أبو داود بلفظ

بينهما نسب فيرث أحدىما من اآلخر، فنسخ ذلك آية األنفاؿ: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى 
 [ وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيو مقاؿ.75بِبَػْعٍض {]األنفاؿ:
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مواريث بعد لؤلرحاـ والقرابة، وأخرج نحوه ابن سعد، عن عروة بن الزبير، وفيو: فصارت ال
وانقطعت تلك المواريث بالموآخاة، ذكره األسيوطي في أسباب النزوؿ، ومعناه في )الدر 

 المنثور(.
وأخرج ػ أيضاً ػ مثلو من طريق الزبير، وسعيد بن جبير، وقتادة، قاؿ في )المنار(: وطرقو عن ابن 

ر المياريث، ومن السنة، وبها احتج عباس متعددة، وبذلك يتضح رد من جعل األولوية في غي
 من ذىب إلى توريث الخاؿ فقط.

ما أخرجو الدارمي في مسنده في )باب ميراث ذوي األرحاـ( بلفظ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن 
جريح، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة، قالت: ))اهلل ورسولو مولى من ال مولى 

 أي إال الخاؿ ػ.لو، والخاؿ وارث من ال وارث لو(( ػ 
أخرجو البيهقي بلفظو إسناداً ومتناً، وسكت عن رجاؿ إسناده، وأخرجو الترمذي والدار قطني ، 

والنسائي من طريق طاووس عن عائشة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))..الخاؿ وارث من ال وارث لو (( .

 طراب، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفو.قاؿ الترمذي: حسن غريب، وأعلو النسائي باالض
قاؿ في )التلخيص(: قاؿ البيهقي: ىذا ىو المحفوظ من قوؿ عائشة موقوؼ عليها، قاؿ 

 الترمذي: وقد أرسلو بعضهم ولم يذكر عائشة.
قاؿ البزار: أحسن إسناد فيو حديث أمامة بن سهل، بلفظ: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 

عليو وآلو وسلم قاؿ: ))اهلل ورسولو مولى من ال مولى لو ، والخاؿ عبيدة: أف النبي صلى اهلل 
 وارث من ال وارث لو(( .

 قاؿ في )التلخيص(: ورواه عبد الرزاؽ عن ابن جريج موقوفاً.
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وقد كاف أبو عاصم يرفعو في بعض الروايات عنو، ثم شك فيو فلم يرفعو، وإال فالخبر محموؿ 
 اد فيو مسرح، كما ىي القاعدة عند الجمهور.على الرفع إذ ليس لبلجته

وقد أخرجو الحاكم مرفوعاً، وقاؿ: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجو الترمذي عن عائشة 
 مرفوعاً، وقاؿ: حسن.

وأخرجو الدارمي، بلفظ: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن 
 لو وسلم أنو قاؿ: ))الخاؿ وارث من ال وارث لو (( .أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآ

وأخرجو أبو داود عن المقداـ مرفوعاً، قاؿ الحافظ ابن حجر: وىو حديث حسن، وأخرجو عبد 
الرزاؽ عن رجل من أىل المدينة، والعقيلي، وابن عساكر عن أبي الدرداء، وابن النجار، عن أبي 

يحيى بن معين يقوالف: عمرو بن مسلم صاحب ىريرة كلها مرفوعة، وكاف أحمد بن حنبل، و 
 طاووس ليس بالقوي.

قلت: بو مسلم في )صحيحو( وفي )الكاشف( للذىبي قواه يحيى بن معين وروي عن ابن 
 طاووس مرسبًل، وروي عن عمر مثلو.

أخرجو البيهقي فيما كتبو عمر جواباً على أبي عبيدة حين كتب لو في غبلـ قتل في حجر خاؿ 
 لو أصل وسكت عنو البيهقي، ولفظو في )المنتقى(. لو ال يعلم

وعن أبي أمامة بن سهل: أف رجبًل رمى رجبًل بسهم فقتلو، وليس لو وارث إال خالو، فكتب في 
ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 

ن ال وارث لو(( رواه أحمد، وابن ماجة، ))اهلل ورسولو مولى من ال مولى لو والخاؿ وارث م
 وللترمذي منو المرفوع، وقاؿ: حديث حسن ػ انتهى.
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وفي )نيل األوطار( ورواه عن بندار، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفياف، عن عبد الرحمن بن 
الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أمامة بن سهل بن حنيف، قاؿ: كتب 

 الخطاب فذكره. انتهى.عمر بن 
وأخرجو الدارقطني من طريق ابن ماجة، وأخرجو ابن حباف في )صحيحو( وحسنو الترمذي ، 

قاؿ: وقد أرسلو بعضهم ولم يذكر فيو خالو، ورواه الترمذي عن المقداـ بن معدي كرب 
والخاؿ  مرفوعاً، ولفظو: ))ومن ترؾ ماالً فلورثتو ، وأنا وارث من ال وارث لو أعقل عنو، وارث

 وارث من ال وارث لو يعقل عنو ويرثو((.



 وذكره في )المنتقى( بلفظو: قاؿ: ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة. انتهى.
وأخرجو النسائي، والحاكم، وابن حباف وصححاه، وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة الرازي، 

ين أنو كاف يقوؿ: ليس أنو حديث حسن، وأعلو البيهقي باالضطراب، ونقل عن محمد بن مع
 فيو حديث قوي كذا في )التلخيص(.

وأخرجو البيهقي، والدار قطني من طريق بديل العقيلي، قاؿ: سمعت علي بن أبي طلحة يحدث 
عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقداـ ، ثم قاؿ: قاؿ أبو داود رواه الزبيري، 

 ـ.عن راشد بن سعد، عن أبي عائذ، عن المقدا
ورواه معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، سمعت المقداـ، وأخرجو الحاكم في )المستدرؾ( 

 من طريق راشد عن أبي عامر، وقاؿ: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجو ابن حباف في صحيحو، ثم ذكر أف راشداً سمعو من أبي عامر عن المقداـ، ومن أبي 

 عامر عنو فالطريقتاف محفوظتاف.
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وذكر الدارقطني في )عللو( أف شعبة وحمادًا وإبراىيم بن طهماف رووه، عن بديل بن ميسرة، 
عن ابن أبي طلحة، عن راشد، عن أبي عامر، عن المقداـ، وأف معاوية بن صالح خالفهم فلم 

 يذكر أبا عامر بين راشد والمقداـ.
بن القطاف، قاؿ: وقد زاد في ثم قاؿ الدارقطني: واألوؿ أشبو بالصواب، وابن أبي طلحة وثقو ا

اإلسناد من يتصل فبل يضر إرساؿ من قطعو وإف كاف غير ثقة، فكيف وفيو مقاؿ، فترى ىذا 
 الحديث صحيحاً ػ انتهى.

وأخرجو أحمد في )مسنده( وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهلل بن عياش 
خ، وقاؿ النسائي: ليس بالقوي، المخزومي، قاؿ أحمد: متروؾ الحديث، وقاؿ أبو حاتم: شي

وقاؿ ابن نمير: ال أقدـ على ترؾ حديثو، وقاؿ آخر: صدوؽ، كذا في )الميزاف( وفي 
 )التقريب(: صدوؽ لو أوىاـ ػ انتهى.

روى عنو البخاري في )األدب المفرد( وما ذكره أبو داود صريح في أنو ال إرساؿ في رواية 
بالسماع، وراشد قد سمع ممن ىو أقدـ من المقداـ  معاوية بن صالح، فإف راشداً صرح فيها 

كمعاوية بن صالح وثوباف، فيحمل على أنو سمعو من المقداـ مرة ببل واسطة ومرة بواسطة ابن 
 عامر، ومرة بواسطة ابن عائذ.



وروى حديثي المقداـ وعمر اإلماـ أحمد، وقد قرر غير واحد من أئمة ىذا الشأف إنما أخرجو 
 عن درجة الحسن. في مسنده ال يقصر
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ويؤيد رواية الرفع ما أخرجو الدارقطني: نا عبد اهلل بن محمد، نا محمد بن عبد اهلل الوىاب، أنا 
شريك )ح(، وثنا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن أحمد أبي ]دوف[ الجنيد، أنا أبو أحمد، 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم نا شريك، عن ليث، عن ابن ىبيرة، عن أبي ىريرة: أف رسوؿ اهلل 
 قاؿ: ))الخاؿ وارث من ال وارث لو (( .

أنا ابن صاعد، نا محمد بن عمارة بن صبيح، أنا أبو نعيم، نا شريك، عن ليث، عن محمد بن 
 المنكدر، عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))الخاؿ وارث ((.

فظ إسناده ومتنو، وأخرج الدارمي أيضاً، قاؿ: حدثنا أبو وأخرجو الدارمي من طريق أبي نعيم، بل
نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن أبي ىريرة، أف عمر وعبد اهلل رأيا أف يورثا خااًل، وقاؿ: حدثنا 

 عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن إبراىيم، عن عمر: ))أنو أعطى خاالً الماؿ(( ػ انتهى.
ن يحيى بن حباف، عن ]عمو[ واسع بن حباف، أف ثابت بن ما أخرجو البيهقي من طريق محمد ب

الدحداح كاف رجبلً آتياً ػ وفي نسخة غريباً ػ في بني أنيق ػ أو في بني العجبلف ػ مات فسأؿ 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىل لو وارث ((؟ فلم يجد لو وارثاً، فدفع النبي صلى اهلل 

 تو وىو أبو لبابو بن عبد المنذر .عليو وآلو وسلم ميراثو إلى ابن أخ
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وروي عن محمد بن إسحاؽ، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حباف، عن عمو 
واسع بن حباف، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو سأؿ عاصم بن عدي األنصاري، عن 

إنما ىو أتى فينا، قاؿ: ثابت بن الدحداح لما توفي: ىل تعلموف لو نسباً فيكم؟ فقاؿ: ال و 
 فقضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بميراثو البن أختو .

وأخرجو الدارمي قاؿ: حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاؽ، عن محمد بن حباف، نسبو إلى جده 
عن عمو واسع بن حباف، قاؿ: توفي أبي الدحداحة ]يتأكد أبي الدحداح أو الدحداحو[ وكاف 

لذي ال يعرؼ لو أصل ػ وكاف في بني العجبلف ولم يترؾ عقباً، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى آتياً ػ وىو ا
اهلل عليو وآلو وسلم لعاصم بن عدي: ))ىل تعلموف لو فيكم نسباً ((؟ قالوا: ما نعرفو يا رسوؿ 



 اهلل، فدعا ابن أختو فأعطاه ميراثو ػ انتهى .
مد بن الرحمن بن نوفل، أف عاصم بن عمر بن وفيو: أخبرنا عبد اهلل بن يزيد، ثنا أبو األسود مح

قتادة األنصاري أخبره: أف عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثاً، 
 فدفع ماؿ ابن الدحداحة إلى أخواؿ ابن الدحداحة .

وأخرجو سعيد بن منصور ، قاؿ: وسنده صحيح من طريق محمد بن يحيى بن حباف، عن عمو 
 ، قاؿ: توفي في ثابت بن الدحداحة بلفظ رواية الدارمي.واسع بن حباف
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وىكذا ىو في )كنز العماؿ( والمشهور رواية البيهقي أنو ثابت بن الدحداح، ولم يدع وارثاً وال 
عصبة، فرفع شأنو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فسأؿ عنو عاصم بن عدي ))ىل 

وؿ اهلل ما ترؾ أحدًا، فرفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ترؾ من أحد ((؟ فقاؿ: يا رس
 مالو إلى ابن أختو أبي لبابة بن عبد المنذر. انتهى.

ىذا ولم أجد في ىذه األدلة بياف أخت ثابت أـ أبي لبابة، ىل كانت ألبوين أو ألب أو ألـ، 
ودؿ القضاء النبوي وعلى كل تقدير ىي سهامية، فيشمل الحكم لكل من أدلى بواحدة منهن 

بكل متروؾ المتوفى ألبي لبابة ميراث أختو، حيث لم يوجد للمتوفى من يرثو بنفسو؛ ألنو أدلي 
 بها فأخذ ما كانت تستحقو على انفرادىا من الفرض والرد، لوكانت حية.

وىذا أصل لقياس من أدلى من ذوي األرحاـ بأحد السبعة األصناؼ المردود عليهم أنو يأخذ 
من أدلى بو، وقد نص ما ذكرنا من األدلة مع حديث األصل وشواىده وما أدى معناىا ميراث 

على توريث الخاؿ والعمة والخالة وبنت األخ وبنت األخت وابن األخت، وسيأتي في العم ألـ 
 والكل من ذوي األرحاـ.

ئشة، أف ويدؿ على ثبوت وراثة عمـو ذوي األرحاـ: ما أخرجو الخمسة إال النسائي من طريق عا
مولى للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم خّر من عذؽ نخلة فمات فأتى بو النبي صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم، فقاؿ: ))ىل لو من نسب أو ذا رحم (( قالوا: ال ؟، قاؿ: ))أعطوا ميراثو بعض أىل 
 قريتو (( وسيأتي.
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ى اهلل عليو وآلو وسلم بميراثو، ومن طريق بريدة، قاؿ: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صل
فقاؿ: ))التمسوا لو وارثاً أو ذا رحم (( فلم يجدوا لو وارثاً وال ذا رحم، فقاؿ النبي صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم: ))أعطوه الكبير من خزاعة(( .
قاؿ يحيى بن آدـ: قد سمعت ػ يعني شريكاً ػ مرة في ىذا الحديث فقاؿ: انظروا أكبر رجل من 

 .خزاعة 
وسكت عنو أبو داود، وفي إسناده جبريل بن أحمد الحجلي أبو بكر مشهور بكنيتو، وثقو ابن 

 معين.
وقاؿ النسائي: ليس بالقوي، وقد سبق كبلـ الدارمي والبيهقي وفي لفظهما: ))إف كل رحم 

 بمنزلة الرحم التي تليو ((.
م(( وأخرج الدارمي قاؿ: أخبرنا وسيأتي عن عبد اهلل بن مسعود، أنو قاؿ: ))أنزلوىم منازؿ آبائه

أحمد بن عبد اهلل، ثنا ابن شهاب، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: ))من أدلى برحم أعطي 
 برحمو التي يدلي بها (( .

ونص في )المنهاج( و)الجامع الكافي( و)البحر( وسائر كتب الفرائض في )ذوي األرحاـ(: 
ا يحجب سببو، ويسقط ما يسقط سببو، ))أف كل واحد منهم يرث ما يرث سببو، ويحجب م

 ويعصب ما يعصب سببو((.
وكل ما ذكرنا حجج واضحة على ثبوت عمـو وراثة ذوي األرحاـ، ومن حججهم على توريث 
سائر ذوي األرحاـ بالقياس على أصوؿ كثيرة منها: بالقياس على النصوص السالف ذكرىا، إذ 

 رحامة البعيدة في الجميع، وكذا القرابة البعيدة.الكل من أفراد ذوي األرحاـ والعلة الجامعة ال
على ما وقع عليو اإلجماع من توريث مولى األـ وىو أضعف حاالً من أبي األـ، ومن الخاؿ 

 الذي ىو أخ األـ.

(2/84) 

 
 

على ولد الزنا وابن المبلعنة، فإف عصبتهما عصبة أمهما وذوي سهامهما سهاـ أمهما وذوي 
 وىم أرحاـ لهما ال غير.أرحامهما أرحاـ أمهما 

والوجو في ذلك: أف أمهما ال تجوز الميراث جمعيو إال بالفرض والرد، وقد سبق الكبلـ في 
شرح الباب: أف الرد فرع القوؿ بتوريث ذوي األرحاـ وأصل لذلك وىو الرحامة، وإذا ورث 

جتو من األضعف بسبب األـ فبطريقة األولى أف يرث األقوى وىو أب األـ ومن كاف في در 
ذوي األرحاـ أو أولى منو من كاف من جهة البنوة أو من جهة األبوة أو بتخريج المناط أو 



اإلشارة، وإال فالتنصيص على توريث من ذكرنا ىو من باب التنصيص على بعض أفراد العاـ 
وىو ال يخصص؛ لما سيأتي من وجوب تقييد حديث الخاؿ بما يساوي بو غيره من ذوي 

 تم مقاؿ من قاؿ: أنو ال وارث من ذوي األرحاـ إال الخاؿ.األرحاـ، فبل ي
قلت: قد أخرج البيهقي ما ىو أظهر في الداللة من القياس وأوضح وأقوى، قاؿ: أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن علي الحافظ، ثنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن عبد اهلل األصبهاني، ثنا إسماعيل بن 

بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابو، قاؿ:  إبراىيم بن الحارث القطاف، ثنا الحسن 
كاف علي وعبد اهلل إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت الماؿ كلو، والخاؿ 
الماؿ كلو، وكذلك ابنة األخ وابنة األخ لؤلـ واألب أو لؤلـ أو لؤلب، والعمة وابنة العم، وابنة 

ا قرب أو بعد إذا كاف رحماً فلو الماؿ إذا لم يوجد غيره، بنت االبن، والجد من قبل األـ، وم
فإف وجد ابنة بنت فابنة أخت فالنصف والنصف، وإف كانت عمة وخالة فالثلث والثلثاف، وابنة 

 الخاؿ وابنة الخالة الثلث والثلثاف ػ انتهى .

(2/85) 

 
 

مغيرة المذكور يروي وسكت عن رجالو ومغيرة ػ وىو ابن مقسم ػ عن أصحابو ولم يبين منهم، و 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعامر الشعبي، وأبي رزين األسدي، والثبلثة يرووف عن علي ػ 
عليو السبلـ ػ ومغيرة ثقة، روى لو أىل الكتب الستة، وقد أورده الحافظ البيهقي، ىكذا ولم 

 يذكر فيو شيئًا.
بات، وفي الباب أدلة كثيرة وقد تقدـ ذكر ابن مقسم عن أصحابو المذكورين من حديث العص

عن عمر وغيره يشد بعضها بعضاً، دالة على توريث ذوي األرحاـ ففي )مصنف ابن أبي شيبة(: 
عن الثوري، أخبرني منصور، عن حصين، عن إبراىيم، قاؿ: ))كاف عمر وابن مسعود يورثاف 

 ذوي األرحاـ دوف الموالي(( .
ك، وقاؿ الطحاوي: االختبلؼ عن علي وابن قلت: فعلى بن أبي طالب قاؿ كاف أشدىم في ذل

مسعود في توريث ذوي األرحاـ، وفي ))المصنف(( أيضاً: عن ابن جريج، قاؿ لي عبد الكريم، 
عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ومسروؽ، والنخعي، والشعبي: ))إف الرجل إذا مات وترؾ مواليو 

ميراثو إليهما ولم يورثوا أموالو، ]ولم الذين أعتقوه ولم يدع ذا رحم إال أماً، أو خالة، دفعوا 
يورثوا مواليو معها[ وأنهم لم يورثوا مواليو مع ذوي األرحاـ ]ذي رحم[ ػ انتهى ، وسيأتي في 

 الحديث الثاني في الباب اآلتي.
وقاؿ في )المنهاج الجلي(: إف قيل: أنو روى عن أمير المؤمنين أنو قاؿ: ))ال ترث الجدة أـ 



 أب األـ شيئاً((.
 قلت: معناه ال ترث إال في )باب ذوي األرحاـ( ػ انتهى.

وذكر في )نيل األوطار( حديث عمر والمقداـ السالف ذكرىما، قاؿ: ))وقد استدؿ بحديثي 
 الباب وما في معناىما على أف الخاؿ من جملة الورثة.

(2/86) 

 
 

هم الخاؿ والخالة قاؿ الترمذي: واختلف أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فورث بعض
 والعمة، وإلى ىذا الحديث ذىب أكثر أىل العلم في توريث ذوي األرحاـ(( ػ انتهى .

من قاؿ بتوريث الخاؿ فقط بالنصوص المذكورة في توريث الخاؿ السالف ذكرىا، وأخرجو أبو 
 داود في )المراسيل( من طريق الدارودي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسبًل.

و النسائي من مرسل زيد بن أسلم، وذكره في )التلخيص( وأخرجو الدارمي عن يونس، وأخرج
 عن الحسن.

قلت: ويلزمهم المقاؿ بذلك في بنت األخت وابن األخت وبنت األخ والعمة والخالة؛ لورود 
النصوص المذكورة آنفاً بثبوت ميراثهن، وقياساً في سائر ذوي األرحاـ لثبوت العلة وىي الرحامة 

لقرابة لمدلوؿ اآليتين السالف ذكرىما، ولعل النصوص المذكورة لو بلغتهم لقالوا بها، وإال وا
فقد أغنى عن القياس ما ذكرنا من األدلة العامة بتوريث ذوي األرحاـ وتنزيلهم منازؿ من أدلوا 
بهم، وىي مع األدلة الخاصة متعاضدة فيما بينها وىي وما أدى معناىا إذا ضم بعضهما إلى 

عض أفادت قوة االحتجاج على الجـز بتوريث ذوي األرحاـ الشتراكهم في العلة المقتضية ب
 للتوريث، وىي الرحامة.

واتضح بما ذكرنا ضعف ما ذكره صاحب )الفتح( من التأويبلت التي حكاىا ابن العربي؛ 
ت لحديث الخاؿ أنو يحتمل أف يريد بو السلب ػ أي أنو يدؿ على أنو غير وارث ػ لما عرف

 سابقاً بأف المراد من ال وارث لو سواه.

(2/87) 

 
 

ونظير ىذا الكبلـ كثير في كبلـ العرب، كقولهم: الصبر حيلة من ال حيلة لو ػ أي سواه ػ ومن 
ذلك قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في بعض دعائو: ))يا عماد من ال عماد لو (( ػ أي سواؾ ػ 

 أي سواه ػ. ومثل ذلك الخاؿ وارث من ال وارث لو ػ



 قاؿ ابن العربي: ))ويحتمل أف يراد بو السلطاف، ألنو خاؿ المسلمين((. انتهى.
ورد بأف لفظ األدلة المذكورة وسياقها يأبى ذلك التأويل، وصرؼ الخبر إلى أحد االحتمالين 

 تمحل ومكابرة، قالو الشوكاني، قاؿ: ومن األجوبة المتعسفة قوؿ ابن العربي: إف المراد بالخاؿ
 السلطاف ػ انتهى.

النافوف لميراث ذوي األرحاـ: بأف عصبة الميت ال تنقطع وإف لم تعلم، فيكوف الماؿ بعد 
العصبة من النسب أو السبب أو الباقي بعد فرائض ذوي السهاـ لبيت الماؿ، وبما أخرجو 

 بة ػ انتهى.البخاري من طريق أبي ىريرة مرفوعاً، وفيو: فمن مات وترؾ ماالً فما لو لموالي العص
 والمراد بالموالي بني العم كما في )الفتح(: ))وىم أولياء العصبة(( .

وقاؿ الداودي: المراد بالعصبة ىنا: الورثة ال من يرث بالتعصيب ػ أي يرث بسبب كونو عصبة ػ 
وال يتأتى إطبلؽ المولى على بني العم صحة إطبلقو على غيره من العصبات، وإنما حملهم على 

[ في كبلـ زكريا عليو السبلـ 5تعالى: }َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي { ]مريم:  ذلك قولو
والذي خافهم زكريا ىم بنو عمو، ولو كاف المراد بالموالي ىم دوف غيرىم لما احتاج إلى ذكر 

 العصبة في الخبر مضافاً إليها الموالي.

(2/88) 

 
 

ورث ذوي األرحاـ( من طريق محمد بن المنكدر، قاؿ: وبما أخرجو البيهقي في )باب من ال ي
سمعت جابر بن عبد اهلل، قاؿ: ))دخل علي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنا مريض، 
 : فتوضأ، ونضح علي ..(( وفيو: ))فنزلت آية الفرائض(( وفي رواية عند البيهقي: ))فنزلت فيَّ

 [(( .11}يُوِصيُكْم اللَُّو ..{]النساء:
أخرجو البخاري في )الصحيح( عن الوليد، عن شعبة، وأخرجو مسلم في )صحيحو( من طريق و 

 أبي موسى عن وىب.
قد تقدـ ذكره في ذوي السهاـ، قالوا: دلت اآلية والخبر على عدـ الميراث لذوي األرحاـ، إذ 

 لو كاف لهم حظ في الميراث لذكرىم.
 أف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو، وقد تقدـ.

ضاً ػ بما أخرجو مسلم في )صحيحو( أيضاً من طريق عطاء قاؿ: أتى رجل من أىل العالية ػ أي
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إف رجبل ىلك وترؾ عمة وخالة انطلق أقسم ميراثو 
فتبعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على حمار وقاؿ: ))يا رب رجل ترؾ عمة وخالة (( 

نيهة ثم قاؿ: ))يا رب رجل ترؾ عمة وخالة(( ثم سار ىنيهة ثم قاؿ: ))يا رب رجل ثم سار ى



 ترؾ عمة وخالة(( ثم قاؿ: ))ال أدري ينزؿ علي شيء ال شيء لهما(( ػ انتهى.
وذكره في )أصوؿ األحكاـ( قاؿ: ورواه أبو داود في )المراسيل( عن عبد العزيز بن محمد، عن 

: ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركب إلى قباء زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
 يستخير في ميراث العمة والخالة ، فأنزؿ عليو ال ميراث لهما(( .

(2/89) 

 
 

وأخرجو الدارقطني مرسبًل، قاؿ: نا أحمد بن محمد بن زياد، نا عبيد بن شريك، نا أبو 
ر، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الجماىر، نا الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسا

 وآلو وسلم..إلى آخره بلفظو .
وأخرجو ػ أيضاً ػ مرسبًل من طريق زيد بن أسلم قاؿ: نا أبو بكر النيسابوري، نا يحيى بن نصر، 

أنا ابن وىب، قاؿ: أخبرني حفص بن ميسرة، وىشاـ بن سعد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، 
لو وسلم قاؿ: ))ال أجد لهما شيئاً (( ليس فيو عطاء بن يسار ػ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ

 انتهى.
والحديث مرسل، ووصلو الحاكم في )المستدرؾ( بذكر أبي سعيد، وفيو ضعف، ووصلو 

الطبراني في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي، قاؿ في ))التلخيص((: في اإلسناد من ينظر 
الباىلي ػ ولو شاىد عنده قاؿ: وكذلك رواه عبد  في حالو غيره ػ أي غير مسعدة بن اليسع
 الوىاب الثقفي وغيره عن محمد بن عمر.

ورواه مسعدة بن اليسع ػ يعني الباىلي ػ عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي ىريرة 
ووىم فيو، واألوؿ أصح ػ أي رواية شريك المرسلة ػ قالو البيهقي: قاؿ: وحديث أبي ىريرة رواه 

ن حديث عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر وصححو، وفي إسناده عبد اهلل بن جعفر الحاكم م
 المديني وىو ضعيف ػ انتهى.

(2/90) 

 
 

ورواية مسعدة بن اليسع ىي رواية الدارقطني بلفظ: نا إسماعيل بن علي الحطني، نا موسى بن 
محمد بن عمرو، عن  إسحاؽ األنصاري، أنا الربيع بن تغلب، نا مسعدة بن اليسع الباىلي، عن

أبي سلمة، عن أبي ىريرة، قاؿ: سئل ]رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ عن ميراث العمة 
والخالة؟ فقاؿ: ))ال أدري حتى يأتيني جبريل ((، ثم قاؿ: ))أين السائل عن ميراث العمة 



 والخالة ((؟ فأتى الرجل فقاؿ: ))سارني جبريل أف ال شيء لهما ((.
طني: لم يسنده غير مسعدة، عن محمد بن عمرو، وىو ضعيف والصواب مرسل قاؿ الدارق

عند أبي داود والدار قطني، عن عطاء، وفي رواية للدارقطني عن زيد بن أسلم مرسبلً ولم يذكر 
 عطاء.

وأخرجو النسائي من مرسل زيد بن أبي أسلم، وأخرجو الدارقطني بالسند إلى أبي وىب المذكور 
ي عبد الوىاب بن عبد الحميد الثقفي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أواًل، قاؿ: حدثن

 شريك بن عبد اهلل بن أبي نمير، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم نحوه.
وفي )مجمع الزوائد(: عن أبي سعيد الخدري، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركب 

ي في )الكبير( وفي )الصغير( وفيو يعقوب بن إلى قباء، بلفظ أبي داود قاؿ: ورواه الطبران
 محمد الزىري، وىو ضعيف.

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق أبي علي اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكره، ورواه أبو نعيم عن عبد العزيز 
موصوالً بذكر أبي سعيد الخدري، ومن طريق شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر، أف الحارث بن 

ؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة؟ فسكت، عبد اهلل أخبره أف رسو 
 فنزؿ جبريل، فقاؿ: ))حدثني جبريل ال ميراث لهما (( .

(2/91) 

 
 

ورواه الحاكم من حديث شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر بلفظو، وفيو سليماف بن داود 
 الشاذكوني، وىو متروؾ.

موصلي، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي وأخرج البيهقي من طريق أبي يعلى ال
الزناد، عن أبيو، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت األنصاري، أف معاني ىذه الفرائض 

 وأصولها عن زيد بن ثابت.
وأما التفسير فتفسير أبي الزناد عن معاني زيد بن ثابت وعدد من ال يرث إلى أف قاؿ: وال ابنة 

ال العمة أخت األب لؤلـ واألب، وال الخالة وال من ىو أبعد نسباً ممن ىو األخ لؤلب واألـ و 
 في ىذا الكتاب ال يرث أحد منهم برحمو ذلك شيئاً ػ انتهى.

، عن عبد الرحمن بن  وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حـز
ن مرسى ػ أف عمر بن الخطاب محا حنظلة، أنو أخبره عن مولى لقريش كاف قديماً يقاؿ ػ اب

 الكتاب الذي كتبو في العمة.
، أنو سمع أباه كثيرًا ما  وبإسناده قاؿ: حدثنا مالك، عن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حـز



 يقوؿ: قاؿ عمر: ))عجباً للعمة تورث وال ترث(( وأخرجو في ))الموطأ(( .
تخل عن ضعف أو علة فجموعها فهذه حجج القائلين بنفي توريث ذوي األرحاـ، وإف لم 

 ينتهض باالجتماع على نفي توريث ذوي األرحاـ، وجعلوا الماؿ كلو لبيت الماؿ.

(2/92) 

 
 

بأف العصبة ال تنقطع بأف تكليفنا بإيصاؿ كل ذي حق حقو مشروط بالجـز الشرعي باالستحقاؽ  
إليو سبيبًل، فحيث ال كما عرفت سابقاً، وال تكليف علينا بما في الواقع مما يجعل الشرع لنا 

جـز شرعي بمعرفة العاصب مع اليأس من معرفة المستحق حكم األموات لليأس من معرفة 
االستحقاؽ وصار الماؿ لذوي األرحاـ باألولى من مصيره لبيت الماؿ لوقوع اليأس من معرفة 

 العاصب المستحق لو.
وي العلل المانعة من وما ذكرنا أولى من تعليل من جعل تلك العصوبة المجهولة حكم ذ

 الميراث.
 عن حديث: ))فمالو لموالي العصبة ((:

أف المراد بهم من يرث بالرحامة القربى من العصبة وذوي السهاـ إف وجدوا على تسليم أف 
المراد بموالي العصبة في الحديث العصبة وذوي السهاـ وال نعرؼ فيو وال فيما ذكر قبلو أي 

حاـ، وإال فليس بحجة في النزاع؛ ألف ميراث ذوي األرحاـ إنما مانع على نفي ميراث ذوي األر 
ىو عدـ وجود العصبة وذوي السهاـ ومع وجودىما أو أحدىما ال كبلـ، وعدـ ذكر ذوي 

األرحاـ في آية الفرائض ال يدؿ على عدـ استحقاقهم للميراث، فإنهم وإف لم يذكروا في ىذه 
قرابة السالف ذكرىما، ولحديث األصل وشواىده، اآلية فقد ذكروا في آية الرحامة، وآية ال

 وكلها مثبتة لتوريث ذوي األرحاـ على الشروط اآلتي ذكرىا.
والجمهور على أف المثبت أولى من النافي وكالعصبة من غير األوالد واألخوة، فإنو ال ذكر لهم 

اإلجماع؛ في آيتي الفرائض، ولم يدؿ ذلك على عدـ استحقاقهم بل ىم مستحقوف بغيرىما وب
 لقياـ األدلة على ذلك.

 عن حديث: ))أف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو ((:
 ال يدؿ على مدعاىم، ألف األدلة قامت على أف ذوي األرحاـ مما أعطاىم حقهم.
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وحديث زيد بن أبي أسلم عن عطاء قد اختلف فيو، فرواه أبو داود والدار قطني مرسبلً عن 
 عطاء بن يسار.

الدارقطني ػ أيضاً ػ والبيهقي مرسبًل من حديث زيد بن أسلم ليس فيو عطاء، وأخرجو  وأخرجو
عبد الرزاؽ، وابن أبي شيبة في مصنفهما عن وكيع، ثنا ىشاـ بن سعد، عن زيد بن أسلم فذكره، 

 ورواه أبو داود من حديث شريك مرسبًل.
اب إرسالو والمرسل ال تقـو بو قاؿ البيهقي: ))ورواية شريك المرسلة أصح(( وقد تقدـ أف الصو 

 حجة.
بأف الحاكم أوصلو في )المستدرؾ( وأخرجو أبو نعيم والدار قطني موصواًل، كلهم من حديث 
أبي سعيد وابن عمر، وصححو وروى لو شاىداً من حديث شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر عن 

 الحارث بن عبد اهلل مرفوعاً.
 ك، والطبراني من رواية أبي سعيد وأبي ىريرة.وأخرجو الدارقطني من وجو آخر عن شري

[ عبد اهلل بن جعفر المديني، وىو 637ورد بأف في إسناد الحاكم عن أبي سعيد ابن عمر ]ص
ضعيف، وفي إسناده عن شريك، وفيما أخرجو أبو نعيم والدار قطني عن أبي سعيد سليماف بن 

 داود الشاذكوني، وىو متروؾ وشريك فيو كبلـ.
الطبراني عن أبي سعيد محمد بن الحارث المخزومي، وىو ضعيف، وفي إسناده عن  وفي إسناد

 أبي ىريرة مسعدة بن اليسع الباىلي، وىو ضعيف.
ورواية الدارقطني عن شريك مرسلة، وفي بعض نسخ الدارقطني الحارث وىو مجهوؿ الحاؿ، 

الحديث مستشهداً بو، وال ذكر لو في كتب السنة إال في )المستدرؾ( للحاكم، فذكره في ىذا 
 وابن أبي نمير فيو كبلـ.
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ورواه ابن أبي شيبة في )مصنفو( عن شريك، من غير ذكر الحارث فجميع ىذه الطرؽ ال تقـو 
 بها حجة، سلمنا وصل الخبر وصحتو باعتبار الطرؽ المذكورة وصبلحيتو لبلحتجاج.

عالى: }لِلرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف بأنو لم ينزؿ عليو شيء في ذلك الوقت، ثم نزؿ قولو ت
َربُوَف ...{]النساء: [، أو ال شيء 75[ وقولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{اآلية]األنفاؿ:7َواألَقػْ

لهما مسمى ػ أي ال سهم لهما ػ قالو أبو داود، وإال فتلك الطرؽ واردة في العمة والخالة، 
 يراث لهما، وذلك ال يستلـز إبطاؿ ميراث ذوي األرحاـ.فغايتها: أنو ال م

وقد دلت األدلة السالف ذكرىا على ثبوت ذلك، ويشهد لما ذكرنا ما أخرجو أبو داود من 



حديث أبي موسى، أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ابن أخت القـو منهم 
. )) 

من أنفسهم(( قاؿ المنذري في ))مختصر أخرجو النسائي من حديث أنس بلفظ: ))...
السنن((: وقد أخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي قولو: ))ابن أخت القـو منهم 

 (( مختصراً ومطواًل.
وأخرج اإلماـ أحمد بن حنبل، والشافعي، من طريق رفاعة بن رافع الزرقي مرفوعاً بلفظ: ))ابن 

ة من دلت عليو آية األنفاؿ وقرب نسبو منهم لمكاف أختكم منكم (( فدؿ على أنو من جمل
أمو، ومن جملة أرحاـ الميت، فثبت ميراثو لثبوت رحامتو، وال مانع من حملو على الغيرة 

 والنصرة والمعاونة لقربو منهم من جهة أمو.
وإذ قد جعل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ميراث ابن المبلعنة ومن ال فراش لنسبو ألمهما 

بعده كما تقدـ من طريق مكحوؿ وغيره، وإال فقد عارضها حديث: ))الخاؿ وارث من ال  من
 وارث لو (( .
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الحديث السالف ذكره عند أحمد، وأصحاب السنن، وابن حباف، وابن السكن، والحاكم، 
وقاؿ: صحيح على شرطهما من حديث المقداـ وغيره، أو منسوخة بأدلة الخاؿ وبنت األخت، 

عطائو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبا لبابة ميراث واسع بن حباف، وبعمـو أدلة الرحامة وإل
 والقرابة.

وقد رواه البيهقي عن ضرار بن صرد، عن عبد اهلل العزيز موصوالً بالخدري، وسكت عن ضرار 
وىو متروؾ الحديث. قالو النسائي: وكاف ابن معين يكذبو، واألثر عن زيد بن ثابت في سنده 

حمد بن بكار، قاؿ فيو: صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء، وابن أبي الزناد تقدـ ما قاؿ م
 فيو النسائي وغيره، أنو في غاية الضعف والترؾ.

وقاؿ ابن حنبل: مضطرب الحديث، وبقية السند فيو نظر، وابن حنظلة لم يعرؼ حالو، وقاؿ 
ألف محمد بن بكر لم يسمع من  الطحاوي: ابن مرسى غير معروؼ، وقوؿ عمر: عجباً منقطع؛

 عمر.
قاؿ البيهقي: وقد روى عن عمر خبلفو كما ىو مذكور في )شواىد األصل( مع ما قد عرفت 

في داللة نصوص توريث الخاؿ وبنت األخت وصحتها من داللة اإلشارة على توريث من 
نافين لتوريثهن، عداىما من ذوي األرحاـ، فيكوف القوؿ بتوريث العمة والخالة أرجح من أدلة ال



لعدـ تساويهما سنداً ولو سلم التساوي لكاف المصير إلى تأويل الحديث النافي بما ذكرنا 
 أولى، أو بأنو ال ميراث لهن مع من يرث بنفسو من العصبات وذوي السهاـ.
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وىذا ىو ما قصده المحقق المقبلي بقولو: ويشهد لهذا التأويل عطف ذوي األرحاـ في عدة 
األحاديث على الوارث، فيعلم أف المراد بذوي األرحاـ: من يدلي في إرثو بسبب غيره، كما  من

أف المراد بالوارث من يرث بنفسو من العصبات وذوي السهاـ، وما قيل: إنو إذا تعارض 
[ وتأويل الخاص لحديث العمة 75تخصيص عمـو قولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{]األنفاؿ:

، لعمـو قولو: ال ميراث لهما حاؿ وجود الوارث بنفسو، وحاؿ عدمو على فرض صحتو والخالة
قدـ تخصيص العاـ لكثرتو متجو لما أفادتنا أحاديث عطف الرحم على الوراث ثبوت إرث ذي 
الرحم عند عدـ الوارث بنفسو، فيخص من عمـو تلك األحواؿ، التي أفادىا نفي توريث العمة 

نفسو، فتسلم اآلية عن المخصص، إما لعدـ صبلحية حديث العمة والخالة عدـ الوارث ب
 والخالة للتخصيص لضعف سنده أو لقبوؿ تأويل األرحاـ.

وحديث: ))أو ذا رحم ..(( بالرحم القريب، أو لقياـ الداللة على قصر عمـو أحواؿ الخاؿ 
فيصدؽ وارث من ال وارث لو على حاؿ وجود الوارث بنفسو من العصبات وذوي السهاـ، 

عمومو حيث عدـ الوارث بنفسو وغير الخاؿ من ذوي األرحاـ بأسباب غيرىم مما يستولي 
الماؿ بالتعصيب أو بالفرض والرد، وعلى ما ذكرنا يتجو الجمع بين دليل توريث الخاؿ، وأدلة 

 توريث غيره من ذوي األرحاـ.
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ن يرث بنفسو، وبسبب غيره من وعلى ىذا فبل يرد أف الخاؿ ال يورث إال عند عدـ جميع م
ذوي األرحاـ كما ىو الظاىر من الحديث، ومن مقتضى األدلة على توريث ذوي األرحاـ كقولو 

[ اآلية لعمـو لفظ: 7تعالى: }لِلرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأَلقْػَربُوَف ...{ ]النساء: 
 ))الرجاؿ والنساء(( كما ذكرناه سابقاً.

ة ما يقاؿ في ذلك: أف توريثهم إنما يكوف عند عدـ من ىو أولى منهم، وىذا ال ينافي ما غاي
ذكرنا، بل ىو المعروؼ من أدلة قواعد الفرائض الشاملة لتوريث ذوي األرحاـ البعدى، كما 

 ذكره في شرح الباب.



ذلك بني ويؤيد ذلك أف بني البنين ال يرثوف إال عند عدـ البنين، وكذلك من بعدىم، ومثل 
 األخوة وبني األعماـ واألجداد.

عن حجج األولين بما أجابوا بو سابقاً في الرد بأف الرحامة والقرابة في اآليتين محموؿ على 
أيهما، وجعلوا ذلك من عمومات الكتاب المحتملة، ورد بأف الحمل على أيهما بدوف دليل 

 تحكم وجعل األولوية في غير الميراث تخصيص بغير مخصص.
مهور األصوليين يمنعوا ذلك؛ وذلك ألف دعواىم االحتماؿ إف كاف ألجل العمـو فليس وج

ذلك مما يقدح في الدليل، وإال استلـز إبطاؿ كل دليل عاـ وىو باطل وإف كاف ألمر آخر فما 
 ىو.

وأما االعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقاؿ، فقد عرفت من صححها من األئمة ومن 
 شك في انتهاض مجموعها لبلستدالؿ وإف لم تنتهض األفراد. حسنها، وال
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وقد سبق المقاؿ عن )المنار( عن ابن عباس من طرؽ متعددة، أف سبب نزوؿ }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ 
[ نسخ المياريث التي كانت في صدر اإلسبلـ بغير القرابة، فاتضح بذلك رد 75..{]األنفاؿ: 

 لوية في غير الميراث.ما قالوا من جعل األو 
بأف الرحامة: ىي القرابة، وىي أعم من العصبات وذوي السهاـ وذوي األرحاـ، فبل يستدؿ 

 بعمومها على خصوص توريث ذوي األرحاـ بعد بياف نزولها، لنسخ المواريث بغير القرابة.
[ فالبعض 75]األنفاؿ:أف الرحامة في اآلية مطلقة؛ لداللة قولو تعالى: }بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض{

األولى ىي الرحامة القريبة اللذين ىم العصبات، وذوي السهاـ أولى بالميراث ممن أدلى بهم 
 من ذوي األرحاـ وىي الرحامة البعيدة في البعض اآلخر.

[ وىم من في 75أف األولوية في اآلية المذكورة مقيدة بقولو تعالى: }ِفي ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ:
 واريث اللذين ىم: العصبات، وذوي السهاـ.آيات الم

وأشار في )فتح الباري( إلى نحو ما ذكرنا قاؿ: ))بأف المراد بها من لو سهم في كتاب اهلل؛ ألف 
 آية األنفاؿ مجملة، وآية المواريث مفسرة(( . انتهى.

نحو  فثبت الميراث لذوي األرحاـ باآلية عند عدـ األولى، وعلى ىذا تجعل اآلية واردة على
ورود العاـ على سبب، وأف التوارث بغير القرابة ىو السبب الباعث على إنزالها، لكنها مجملة 

 بالنظر إلى تبيين السهاـ.
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وقد تقدـ إف أوؿ ما نزلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قولو تعالى: }لِلرَِّجاِؿ 
[ اآلية بعد 75: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{]األنفاؿ:[، وقيل قولو تعالى7َنِصيٌب ..{ اآلية]النساء:

شكوى امرأة سعد بن الربيع، وأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعد نزولها أمر أخا سعد 
بن الربيع بحفظ التركة، وقاؿ: ))إف اهلل قد جعل لبنتيو نصيباً (( حتى يبين، فنزلت: }يُوِصيُكْم 

لـز قصر أولوية ذوي األرحاـ بعضهم ببعض على التوارث المذكور في [ في11اللَُّو ..{]النساء:
 آية المواريث، وليس ىو إال التفريض أو التعصيب.

والمراد بالعصبة الورثة بالمعنى األعم ال بالمعنى األخص كما تقدـ، وعلى ىذا فالتوارث بالقرابة 
ينافي في عمومها األولوية القرابة ىو الباعث لنزولها في الحقيقة، والعاـ ال يقصر على سببو فبل 

بعضهم من بعض في كتاب اهلل ػ أي ما كتبو اهلل في كتابو ػ وذلك ىو ما بينو الكتاب والسنة من 
 مواريث ذوي السهاـ والعصبة وذوي األرحاـ.

والشك أف توريث النسب بأقسامو إنما ىو للرحامة، وآية المورايث نصت على توريث الرحامة 
ن ىم األولى ممن ىو أولى بهم، ولما عرفت سابقاً في العصبة وذوي السهاـ من القريبة اللذي

أولوية بعضهم من بعض كابن االبن ال يرث مع االبن وىو عصبة يدلي بو فيرث مع عدمو، 
وكالجد ال يرث مع األب وىو عصبة ويدلي بو ويرث مع عدمو وكذا بنات االبن مع البنات 

غير ذلك كما عرفت سابقاً من شموؿ األدلة لكل ذلك وىن سهاميات ويرثن مع عدمهن و 
 وذوي األرحاـ من ذلك.
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فثبت االستدالؿ بآية األنفاؿ على توريث الرحامة البعيدة اللذين ىم ذوي األرحاـ مع عدـ من 
أدلوا بو، وكل رحامي يرث ميراث من أدلى بو، وحكمهم فيما بينهم على التنزيل اآلتي فاألقرب 

 ولى من األبعد، كما سيأتي.منهم أ
وما أخرجو الدارمي في )مسنده( عن سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعماف بن سالم، قاؿ: 

 قلت البن عمر: أرأيت رجبلً ترؾ ابن ابنتو أيرثو؟ قاؿ: ال ػ انتهى.
موقوؼ على ابن عمر وليس بحجة، ومردود باألدلة المرفوعة على توريث ذوي األرحاـ ولم 

 ألدلة؛ إذ لو بلغتو لقاؿ بها.تبلغو ا
ػ أيضاً ػ : بأف رواية المدنيين عن عمر من طريقين: أحدىما فيو مجهوؿ، واآلخر منقطع، قلنا: 

قد سلف الجواب بأنو قد ثبت االتصاؿ من طريق زياد، ومن طريق زر بن حبيش وما فيو 



 الجهالة واالنقطاع خارجاف عن الطريقين.
أف البيهقي أعلو باالضطراب، ورجح ىو والدار قطني وقفو، وقاؿ ػ أيضاً ػ عن حديث الخاؿ: ب

الترمذي: أرسلو بعضهم، ولم يذكر عائشة، وغير خاؼ أف االضطراب علة قادحة في صحة 
الحديث؛ إلشعاره بعدـ الضبط المعتبر في الحديث المحتج بو مع ما ذكره الدارقطني والبيهقي 

 كل ذلك من العلل الموىية لبلحتجاج بالحديث.من وقفو، ونسبو الترمذي إلى اإلرساؿ، و 
ورد بأف الحديث قد تعدد مخرجو كما عرفت، وتقدـ تحسين أبو زرعة للحديث وأخرجو 

الترمذي من طريق عائشة وحسنو، وحسنو ػ أيضاً ػ الحافظ ابن حجر في )الفتح(، وقاؿ البزار: 
وابن عساكر، وابن النجار، عن  أحسن إسناد فيو حديث أبي أمامة، ورواه العقيلي، والدرامي،

 أبي ىريرة كلها مرفوعة.
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وأجيب مما أخرجو البيهقي بإسناده إلى المفضل بن غساف قاؿ: ))كاف يحيى بن معين يبطل 
حديث: ))الخاؿ...(( من طريق المقداـ، وقاؿ: ليس فيو حديث قوي(( ورد: بتحسين الحافظ 

 ا.ابن حجر لو، وبتحسين الترمذي وغيرىم
وأجيب عنو: بأنو يحتمل أف يراد بو إذا كاف عصبة حكاه ابن حجر عن ابن العربي، ورد: بأف 

 العصبة من الورثة، ولو كاف كذلك لما قاؿ من ال وارث لو.
قاؿ البيهقي: ))وروي من وجو أضعف من ذلك(( فذكره من حديث ليث عن ابن المنكدر عن 

 سلم قاؿ: ))الخاؿ وارث ..((.أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو و 
ومن حديثو عن ابن ىبيرة، عن أبي ىريرة، ثم قاؿ البيهقي: ))مختلف فيو(( وليث ابن أبي سليم 

غير محتج بو، وقد أخرج لمسلم في صحيحو، واستشهد بو البخاري في كتاب )الطب( 
ا شاىدا ويحتمل أنو يروي الحديث عنهما عن أبي ىريرة فأقل أحوالو أف يكوف حديثو ىذ

 لحديث المقداـ.
ولو شاىد آخر عند النسائي والترمذي من حديث عائشة قالوا: وحديث عائشة موقوفاً، وفي 
سنده عمرو بن مسلم، ليس بالقوي، قالو أحمد بن حنبل وابن معين، وذكر أنو روي موقوفاً 

 ورجحو البيهقي والدارقطني، وأخرجو الترمذي موقوفاً والرفع غير محفوظ.
بالمعارضة لجـز غيرىم برفعو مع جـز الغير برفع حديثي المقداـ وعمر كما عرفت  وأجيب

سابقاً مرجح لرفعو إلتفاؽ ثبلثتهم على متن الخبر، وتقدـ أف الرفع زيادة فوجب قبوؿ الزيادة 
 الغير المصادمة.



وقد صححو الحاكم وقاؿ: ))صحيح على شرط الشيخين(( وبكل ذلك يرتفع قوؿ يحيى بن 
 أنو ليس فيو حديث قوي.معين 
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واحتج بو مسلم في )صحيحو( وفي )الكاشف( للذىبي قواه ابن معين، قاؿ البيهقي: وقد 
أجابوا عن حديث ميراث ثابت بن الدحداح بأنو منقطع وسبقو في الجواب الشافعي في 

قي: قتلو في القديم، فقاؿ ثابت بن الدحداح: قتل يـو أحد قبل أف تنزؿ الفرائض، قاؿ البيه
 يـو أحد، في روايو الزىري عن سعيد بن المسيب.

وذكر صاحب )اإلستيعاب( عن الواقدي قاؿ: وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولوف: إف ابن 
الدحداح بري من جراحاتو ومات عن فراشو من جرح أصابو، ثم انتقض بو مرجع النبي صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم من الحديبة.
القوؿ ما أخرجو مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، عن جابر بن سمرة، قاؿ: ويشهد لهذا 

))أتي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بفرس معروري ، فركبو حين انصرؼ من جنازة أبي 
 الدحداح ونحن حولو(( ىذا أصح لهذا الخبر.

لى( وال يصح قالو ابن الجوزي في )الكشف لمشكل الصحيحين( وقوؿ ابن حـز في )المح
 نص في الخاؿ محجوج بما ذكرنا.

ومن ىذه الطائفة من قاؿ بتوريث الخاؿ إذا كاف عصبة فيرث الباقي بعد فروض ذوي السهاـ 
مطلقاً إذا لكل مع عدـ ذوي سهاـ أـ النسب أو السبب إذا انفرد عمن يسقطو من التعصيب 

 أو يشاركو.
، فجاءت بولد ثم مات الولد وال وارث لو إال ويتصور ذلك في رجل زوج أخاه ألبيو بأختو ألمو

المزوج ألبويو فهو عم الولد وخالو، وال خبلؼ في ذلك وأسقط نفسو من الرحامة ومن ذلك 
 قولو.

 ىل سمعت بميت أو علمتم
 

 فجواب الفتى على قدر علمو
 

 مات عن مسلمين خاؿ وعم



 
 فحوى الماؿ خالو دوف عمو

(2/103) 

 
 

جل أخاه ألبيو بجدتو أـ أمو فولدت لو ولداً ومات أبوه ثم مات المزوج وبياف ذلك: أف يزوج الر 
وخلف ذلك الولد فهو خالو وابن أخيو ألبيو وخلف معو عمو أخ أبيو، فالخاؿ أولى بميراثو؛ 
 ألنو ابن أخ، وىذا اإلبن ىو خاؿ عم المزوج، والمزوج عم خالو ػ انتهى، ولسنا بصدد ذلك.

 ي كيفية توريث ذوي األرحاـ إلى مذاىب أشهرىا األوؿ، ثم الثاني.)تنبيو(: اختلف األولوف ف
فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر، وابن مسعود، وجمهور الصحابة، وبو قاؿ زيد 

بن علي، ومحمد بن منصور، وعلقمة، ومسروؽ الشعبي، والنخعي، وحماد، وابن أبي ليلى، 
 والهادوية، وجميع الفقهاء.وضرار بن صرد، وأكثر ائمة أىل البيت 

ذكره في )الخالدي( و)العصيفري( في بعض مؤلفاتو، ونسبو في )البحر( إلى المذىب، وسفياف 
الثوري، والحسن بن زياد، والحسن بن صالح، وأبو نعيم، ومكحوؿ، والقاسم بن سبلـ، 

بهم الذين أدلوا وإسحاؽ بن راىوية، ويحيى بن آدـ، وغيرىم: إلى أنهم يرثوف بالتنزيل إلى أسبا
بهم إلى المتوفي بذي سهم أو عصبة ما ورث أسبابهم بمنزلة السبب الذي أدلى بو ويتبعو ما 

لسببو من الحجب واإلسقاط والتعصيب، ولم يراعوا القرب، والمراد بالتنزيل: أف ينزؿ الوارث 
 منزلة أصلو الذي يدلي بو إلى المتوفي، وىذا ىو األصح واألقيس.
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ؿ أصحاب الشافعي: وىو المعتمد في الفتوى، وذىب أحمد بن عيسى ذكره في )الجامع قا
الكافي(، ونسبو فيو، وفي )البحر( إلى أبي حنيفة وصاحبيو إلى أنو يعتبر القرب في نفس 

الوارث على ترتيب العصبات من دوف تنزيل، ويروى ذلك عن الشعبي، وبشر بن غياث، ويرث 
أوالىم من كاف من أوالد الميت وإف نزؿ، ثم ولد األب وإف نزؿ، ثم األقرب فاألقرب، فيكوف 

 ولد الجد وإف بعد.
قالوا: وال يرث بنو أب أبعد مع وجود بنو أب أقرب منهم، وذكر في )المنار(: أف التوريث 
بالقرب في أىل الفرائض مذىب اإلمامية فيعطوف البنت جميع الميراث مع وجود العصبة، 

 ونحو ذلك.



 ائفة إلى قسمة الماؿ بين ذوي األرحاـ القريب والبعيد، ذكره في )الخالدي(.وذىب ط
احتج أىل القوؿ األوؿ بحديث األصل وشواىده، وبما سيأتي، ولفظ: الدارمي: أخبرنا أحمد 
بن عبد اهلل، ثنا ابن شهاب، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: ))من أدلى برحم أعطى برحمو 

 التي يدلى بها(( .
أىل القوؿ الثاني بما أخرجو الدارمي ما لفظو: ))حدثنا أحمد بن عبداهلل، ثنا ابن  واحتج

شهاب، ثنا أبو إسحاؽ الشيباني، عن الشعبي في رجل ترؾ عمتو وبنت أخيو، قاؿ: "الماؿ 
 البنة أخيو"(( وفيو: ثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليماف، عن أبي إسحق، عن الشعبي مثلو .

ثنا أبو نعيم، ثنا سفياف، عن الشيباني، عن الشعبي، بلفظو ومن حججهم  وأخرج ػ أيضاً ػ
 حديث: ))..فؤلولى رجل ذكر (( أي أقرب وارث، وال فرؽ عندىم بين العصبة وذوي األرحاـ.

 واحتج أىل القوؿ الثالث بأنهم كلهم أرحاـ.
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ن الشعبي ولم يذكر عمن ويجاب عما احتج بو أىل القوؿ الثاني بأف مدار ما احتجوا بو ع
 تلقاه، وال أضاؼ ذلك عن نفسو فليس بحجة.

وقد روي عنو التوريث بالتنزيل فيما سلف ذكره في )البحر( لنا علياً وعمر وابن مسعود إف مات 
وترؾ عمتو وخالتو: أف للعمة الثلثاف، وللخالة الثلث، وتابعهم العلماء، األبشر بن غياث، 

إلجماع فلم يراعوا القرب إذ قربهما واحد حيث العمة وأخت فأسقط الخالة، وىو خبلؼ ا
 األب والخالة أخت األـ فلو اعتبروه سووا بينهما، بل راعوا التنزيل.

وذكر في )الجامع الكافي( قاؿ محمد: وأحسن القولين وأثبتو عندنا قوؿ من جعل ميراث ذوي 
م اهلل أحق أف يؤتم بو ويحتذى األرحاـ بمنزلة من يدلوف بو من العصبة أو ذوي السهاـ، وحك

 عليو، وكيف تنكر أف ترث بنت األخ مع بنت البنت وقد يرث ابن األخ دوف ابن البنت.
وكيف يجوز ألحد أف يقوؿ: الميراث لؤلقرب فاألقرب، وىو يعلم أف ابن العم وإف سفل أحق 

و السبلـ أنو بالميراث من ولد البنت، فهذا دليل على صحة األصل الذي رويناه عن علي علي
جعل العم من األـ بمنزلة العم، والخاؿ بمنزلة األـ، فورث كل واحد منهما بقرابتو التي يدلي 

بها إلى الميت والفرائض لم تقع على األقرب فاألقرب بأرحامهم التي يدلوف بها، ألف في 
من ىو القرآف والسنة المجمع عليهما أف بنت الصلب يرث معها مثل ميراثها األخت ألب أو 

أبعد من األخت من العصبة وأف ابن العم وإف بعدت قرابتو أحق بالماؿ من ابن بنت الصلب، 



وإف كاف الميت قد ولده وخرج من صلبو وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو أعطى 
 البنت النصف وإبنت اإلبن السدس تكملة الثلثين وجعل ما بقي لؤلخت.
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نة اإلبن أقرب رحماً من األخت، وقد ورثت أكثر من ميراثها وىذا مما يدؿ على وقد علم أف إب
أف المواريث لم تقع على األقرب فاألقرب من ذوي األرحاـ ومما يوضح ذلك ويؤكده ما ذكرنا 

 من فرائض الكتاب والسنة التي يستدؿ بها على حديث علي في العمة والخالة انتهى.
دة بأف تسميتهم ذلك ليس بحجة على ذلك ويلزمهم المقاؿ وحجة أىل القوؿ الثالث مردو 

بذلك في العصبات، وفي )البحر( ذكر ذلك عن أبي يوسف وغيره أنهم يوافقوف أبا حنيفة فيما 
إذا اختلفت جهة قرابة ذوي األرحاـ يرفعوا إلى الميت مرة واحدة من دوف مراعات الوسائط 

 لفوا في العلة فالسبق.فاتفقوا جميعاً في التوريث بالقرب وإف اخت
قاؿ في )الجامع الكافي( قاؿ محمد: كاف أصحاب التنزيل ينزلوف كل واحد من ذوي األرحاـ 
بمنزلة من يدلي بقرابتو فيقولوف في بنت بنت وبنت أخت لبنت البنت النصف والباقي لبنت 

 األخت نزلوا كل واحدة بمنزلة أمها.
دوف بنت األخت ألنها أقرب إلى الميت من بنت  وقاؿ: من ورث بالقرابة الماؿ لبنت البنت

 األخت انتهى.
إذا عرفت ما ذكرنا فأعلم أنو ال خبلؼ بين أىل التنزيل السالف ذكرىم أف الخالة بمنزلة األـ 

وابنة األخ بمنزلة أبيها وكل ذي رحم بمنزلة من أدلى بو ولما سيأتي، وال خبلؼ في ذلك، نحو 
بوين أو ألب، وإبنة أختو كذلك فتنزؿ كل وارث منزلة من أدلى بو أف يخلف خالتو وابنة أخيو أل

فكأنو مات عن أمو وإخوتو فلؤلـ السدس محجوبة باألخوين ىو للخالة والباقي ثلثاف لؤلخ 
 ألبنتو وثلث لؤلخت ألبنتها.
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ر وتصح المسألة من ثمانية عشر بعد الضرب منقسمة للخالة السدس ثبلثة والباقي خمسة عش
لبنت األخ عشرة سهاـ ولبنت األخت خمسة، فإذا لم يكن من سببو يحجب األـ فللخالة 
الثلث، وحكمها حكم األـ في إسقاط من يدلي بالجدة مطلقاً وكذلك الخاؿ يدلي باألـ لو 

 ميراثها على صفة ما ذكرنا.



وفي وليس لو لما أخرجو الدارمي بلفظ: ثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروؽ، في رجل ت
 وارث إال ابنة أختو وخالو قاؿ: ))للخاؿ نصيب أختو والبنتو األخت نصيب أمها(( انتهى.

وكذلك ابنة األخ ألبوين وابنة األخت، كذلك كل واحدة منهن حكمها حكم من أدلت بو في 
إسقاط من يدلي بمن ىو أسفل منهن من ذوي األرحاـ، وفي إسقاط من يدلي باألخ ألب ال من 

ي باألخ أو األخت ألـ فيرث معها، كما أف سببها ال يسقط األخ أو األخت ألـ، وال خبلؼ يدل
في ذلك وكأنو مات عن أخيو وأختو فلبنت األخ الثلثاف ميراث أبيها، ولبنت األخت ميراث 

أمها، فإف خلف خالتو وعمتو فللخالة الثلث ميراث األـ، وللعمة الثلثاف ميراث األب كما لو 
 ويو.مات عن أب

 واختلفوا ػ أيضاً ػ في تنزيل العمة مطلق والعم ألـ على أقواؿ:
األوؿ: ألمير المؤمنين علي وابن عمر في رواية، وبو قاؿ زيد بن علي والهادي، نص عليو في 

)المنتخب( وابنو محمد وعلقمة ومسروؽ في رواية عند الدارمي ونسبو إلى عبد اهلل بن مسعود 
 وضرار بن صرد.

(2/108) 

 
 

ونسبو في )الجامع الكافي( إلى محمد بن منصور وغيرىم، أف العمة مطلقاً والعم ألـ بمنزلة 
العم ألبوين أو ألب ويدلوف بو، ولهما ميراثو، ويروى أف الهادي قاؿ: وىذا نظر مني واجتهاد 
وميل عن إسقاط كثير من ذوي األرحاـ وليس من النظر أف يسقط الجم الغفير بالواحد الفرد، 

 من يرث بالقرابة القربى نحو بنت أخ مع من يرث بالقرابة القصوى وىم العم ألـ والعمة وال
 مطلقاً الثاني ألبن مسعود في رواية.

وعمر في رواية وزياد قاؿ في )الخالدي( وغيره وىو المشهور عن علي والحسن بن زياد، 
هلل، واختاره صاحب )المفتاح( وأكثر أىل العلم، وبو قاؿ المؤيد باهلل، وأبي طالب، والمنصور با
 قاؿ: وصححو المتأخروف للمذىب، وبو قاؿ األمير جماؿ الدين.

ووراه الشيخ العصيفري ألىل البيت سوى الهادي وإبنو محمد وغيرىم أف العمة مطلقاً، والعم 
 ألـ بمنزلة األب يدلوف بو ولهم ميراثو.

مطلقاً والعم ألـ يرفعوف إلى أبيهم الثالث: لمحمد بن سالم، ورواية عن الثوري أف العمات 
 الذي ىو أب األـ.

 الرابع: ألبي عبيد، ووراية عن الثوري أنهم يرفعوف إلى أمهم وفي )الخالدي(.
قلت: ولعل أبي عبيد يوافق محمد بن سالم في رفع العمة ألب إلى الجد، ومحمد بن سالم 



األب؛ ألف العمة ألب أجنبيو عن أـ  يوافق أبا عبيد في رفع العمة ألـ والعم ألـ إلى الجدة أـ
األب والعم ألـ والعمة ألـ أجنبيات عن أبي األب، فيكوف الخبلؼ في العمة ألب وأـ ػ واهلل 

 أعلم ػ انتهى.
احتج األوؿ بحديث األصل وشواىده، وصرح بو في )المنهاج الجلي( و)لجامع الكافي( في 

 غير مسألة بناىا على ذلك.
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رمي في )مسنده(: حدثنا أبو نعيم، ثنا ىانئ، قاؿ: سئل عامر عن امرأة أو رجل وأخرج الدا
توفي وترؾ خالة وعمة، ليس لو وارث وال رحم غيرىما؟ فقاؿ: ))كاف عبد اهلل بن مسعود ينزؿ 

 الخالة منزلة أـ، وأنزؿ العمة منزلة أخيها(( .
عن أصحابو، قاؿ: ))كاف علي  وظاىر ما أخرجو البيهقي السالف ذكره عن جرير، عن المغيره،

 وأصحابو إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة..(( إلى آخره.
ولفظ )الجامع الكافي(: وكاف محمد بن منصور يجعل والد البنات بمنزلة البنات إلى أف قاؿ: 

 واألعماـ ألـ والعمات بمنزلة العم.
علياً أتى في عمة وخالة، وروى محمد بإسناده إلى الشعبي عن جناده بن سعد قاؿ: شهدت 

فجعل الخالة بمنزلة األـ، وجعل العمة بمنزلة العم، وقاؿ في ثبلث عمات متفرقات: الماؿ 
 للعمة ألب وأـ وحدىا على قوؿ علي، ألنهن في قولو بمنزلة ثبلثة أعماـ متفرقين انتهى.

قوؿ علي، وفي وذكر في )الجامع الكافي( في فرائض ذوي األرحاـ أف العمة بمنزلة العم في 
الدارمي ثنا ابن شهاب، ثنا أبو إسحاؽ الشيباني عن رجل خلف عمتو وابنة أخيو قاؿ: الماؿ 

 لبنت أخيو .
وأخرج ػ أيضاً ػ ثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليماف، عن أبي إسحاؽ عن الشعبي مثلو، وفيو 

 ػ انتهى. من طريق أبي نعيم، ثنا سفياف، عن الشيباني، عن الشعبي، مثلو ػ أيضاً 
فهذه األدلة، وما أدى معناىا ناطقة بأف العمة مطلقاً والعم ألـ بمنزلة العم، وثبوت ذلك عن 

 علي عليو السبلـ، ولم يرو عنو خبلفو.
واحتج أىل القوؿ الثاني بما أخرجو البيهقي من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروؽ، 

 لعمة بمنزلة األب(( .عن عبد اهلل قاؿ: ))الخالة بمنزلة األـ وا
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وأخرجو الدارمي من طريق سفياف، عن محمد بن سالم إلى آخره بلفظو ، وأخرج ػ أيضاً ػ من 
طريق أبي نعيم، ثنا يونس عن عامر، قاؿ: كاف مسروؽ ينزؿ العمة بمنزلة األب إذا لم يكن أب، 

 والخالة بمنزلة األـ إذا لم تكن أـ .
يق الشعبي، عن زياد، وفيو: ))..والعمة بمنزلة األب(( قاؿ في )فتح وأخرج الدراقطني من طر 

 الباري(: وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود: ))أنو جعل العمة كاألب(( .
وأخرج الدارمي: ثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليماف عن بعضهم عن إبراىيم في رجل ترؾ 

 عمتو وبنت أخيو قاؿ: ))للعمة الميراث((.
( عن عمر وغيره، وكل ىذه اآلثار عمن ذكرنا من الصحابة فمن بعدىم وما أدى وفي )الباب

 معناىا ناطقة بأف العمة مطلقاً بمنزلة األب تدلي بو، ولها ميراثو.
أجاب األولوف: بأف في سند البيهقي والدارمي )محمد بن سالم( وقد تقدـ الكبلـ فيو غير مرة، 

سعود، ومسروؽ، وعامر والنخعي، وزياد، قاؿ ابن وكل ىذه األدلة موقوفو عن عمر، وابن م
: وال حجة في قوؿ أحد دوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ انتهى.  حـز

قلت: وىي عن عمر في رواية من طريق زياد، وعن ابن مسعود، وفي رواية محمد بن سالم، 
ىد األصل ثم ال تقاـو وقد عرفت ما قيل فيها فبل يعارض بهما ما روي عنهما المذكور في شوا

 رواياتهم رواية المجموع و)الجامع الكافي( عن علي.
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وقد تقرر غير مرة أف كبلـ علي عليو السبلـ فيما لم يرد بو نص أولى باإلتباع، ألنو باب مدينة 
العلم، وقرين الحق، والمدعو لو بهداية قلبو، وتثبيت لسانو، وغير ذلك من المزايا السابقة في 

ترجمتو، ويؤيد ذلك من جهة النظر ما في )المنهاج الجلي( والعقد بلفظ: إف قيل: إف رفعها إلى 
 األب أولى؛ لوجوه:

 األوؿ: أف الرفع يراد بو التقريب إلى الميت واألب أقرب من العم.
 الثاني: أف العم قد يوجد وقد ال يوجد واألب موجود على كل حاؿ.

ومن يختص بالرفع وإف رفعنا إليهم أدى إلى زايد الميراث  الثالث: أف األعماـ فيهم كثرة،
 وذلك محاؿ، واألب واحد والرفع إلى الواحد أولى من الرفع إلى الجماعة.

الرابع: أف في األعماـ أو العمات أعماـ ألـ وعمات ألـ، وىم يرفعوف إلى أب األـ باإلجماع، 
 األـ. وال يرفعوف إلى العم ألـ، ألنو ممن يجب رفعو إلى أب
 الخامس: أف العم قد يكوف خنثى لبسة، فبل يرفع إليو.



 وىذه الوجوه ىي التي احتج بها صاحب العقد على الهادي ومن معو.
وقد انتصر للهادي في الجواب عن ىذه الوجوه جماعة من العلماء منهم صاحب )الياقوتو( 

وأعمها في الجواب  والمطهر بن سليماف، ومحمد بن المطهر، وغيرىم وكلها بمعنى واحد،
 وأنفعها وأكملها، ما ذكره صاحب )المنهاج( ولفظو.

 قلت: الجواب عن ىذه الوجوه:
أما األوؿ: فإنا نقوؿ: إنها إذا رفعت إلى العم فإنو يحصل بالقرب إلى العم القرب إلى الميت 

إلى وليس المراد أف نرفع إلى من يسقط الورثة أجمع إنما المراد القرب وقد حصل برفعها 
 العم.

 وأما الثاني: فبل ريب في ذلك لكن التقدير يقـو مقاـ التحقيق وليس المراد إال إلى من يرث.
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وأما الثالث: فليس القصد إال رفعها إلى من ترث بو وىي ترث برفعها إلى عم واحد وال التفات 
 إلى تعدد األعماـ.

العم ألـ وألنو ممن يرفع بو إلى من يرث  وأما الرابع: فهو اإلجماع الذي أخرج أف ترفع إلى
 بسببو فكيف ترفع إلى من يرفع.

 وأما قولو: ))أف العم قد يكوف خنثى لبسة((.
فالجواب: أنا نرفع إلى الذي ليس بخنثى لبسو ليحصل اإلرث محققاً ويترؾ المشكل انتهى 

 بإختصار يسير.
 أو عم ألـ وبنت أخت. وفائدة الخبلؼ تظهر فيمن ترؾ عمة ألبوين أو ألب أو ألـ

فعلى القوؿ األوؿ: تقدر أنو مات عن أخيو وعم ألبوين أو ألب فالعم ساقط باألخ فيسقط من 
 أدلى بو لسقوطو بمن ذكرنا فالميراث لبنت األخ.

وعلى القوؿ الثاني: تقدر أنو مات عن أبيو وأخيو واألخ ساقط مع األب فتسقط بنت األخ 
والميراث للعمة أو للعم ألـ وبنت األخ أقرب نسباً وأوشج لسقوط من أدلت بو بمن ذكرنا 

 رحماً ػ انتهى.
فإف كاف بدؿ إبنة األخ إبنة األخت، فكذلك عند أىل القوؿ الثاني ال األوؿ فلؤلخت النصف 

 لبنتها، وللعم الباقي بمن أدلى بو.
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في )العقد( و)الخالدي( وقد استشكل من كبلـ أىل القوؿ الثاني ما نص عليو صاحب المفتاح 
ومن تابعهما أف العم ألـ والعمة مطلقاً يعرضوف إلى األب، وىذا ىو المشهور عن علي عليو 

السبلـ.. إلى أف قاؿ في كبلـ أىل القوؿ األوؿ: وروي ألمير المؤمنين عليو السبلـ، قاؿ 
إذ لم نجد لعلي الشيخ أبو السعد: واألشهر ػ يعني عن علي عليو السبلـ ػ خبلفو إلى آخره، 

عليو السبلـ في ىذه المسألة إال الرواية التي صرح الشيخ أبو السعد بلفظ: إف األشهر خبلفو، 
والتي قاؿ: إنها األشهر لم نجدىا بعد مزيد البحث في كتب السنة، وأئمة أىل البيت، وكتب 

 الفرائض ػ واهلل أعلم.
أخذاىا، ولعل نقل ذلك كاف منهما عن  ولم ينصا على من رواىا، وال أين روياىا، وال من أين

وجادة، أو عن تقليد لبعض كتب الفرائض، أو لما في أدلتهم من نسبتها أو أكثرىا إلى علي 
ببلغاً، أو عن سهو من الناقل أو غلط، والصحيح أنها عن عمر، وابن مسعود، ومسروؽ، 

 والشعبي، وزياد.
ير المؤمنين علي عليو السبلـ ومعاصرتو ومن البعيد أف يخفي عن الهادي مع قرب زمنو من أم

ألعياف علماء عصره في العراؽ والجيل والديلم والحجاز مع ما يروى عنو من شدة حرصو على 
التقاط كبلـ أمير المؤمنين وعلومو من كتب السنة وأئمة أىل البيت ومن أفواه علماء زمانو، 

م عن زمن الهادي، ولعل الهادي ويظهر للشيخ العصيفري، ثم الخالدي، ومن تبعهما مع بعدى
 لم يطلع على رواية )المجموع( والدارمي عن علي، وإال لما قاؿ: ))وىذا نظر مني، واجتهاد((.
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فهذه رواية المجموع وىذه رواية )الجامع الكافي( وىذا )المنهاج الجلي( بلفظ ما سلف ذكره، 
بمنزلة العم، وأطلق فعم ولم يخص، سواء وكل ذلك ناطق بمنطوؽ رواية )المجموع(: أف العمة 

كانت ألبوين أو ألب أو ألـ، وسواء كاف العم الذي أدلت بو ألبوين أو ألب، ولم أجد في 
 )التحرير( ألبي طالب أي برىاف على أف العمة بمنزلة األب.

ولفظ )التجريد( للمؤيد باهلل، فقد ثبت أف للعمة نصيب األب وللخالة نصيب األـ باإلجماع 
وجب أف يكوف كل ذي رحم نصيب من أدلت بو إلى الميت قياساً على العمة والخالة، لعلة أنو 

 رحم ػ انتهى.
قلت: وأين اإلجماع والحاؿ ما ذكرنا، ولم أجد غيرىا بعد مزيد البحث في دواوين السنة، 

يس لعلي وكتب األئمة، ولو ثم رواية لعلي أنها بمنزلة األب لكانت مظنة الوجود فيما ذكرنا فل
 عليو السبلـ غير مدلوؿ رواية )المجموع( واهلل أعلم.



ومن ادعى أنو لو غيرىا فعليو البياف وتصحيح إسنادىا، ولعل )المجموع( و)الجامع الكافي( 
عندىما غير منظور إليهما، ولعمري لقد أصاب الهادي في نظره واجتهاده في ىذه المسألة؛ 

 لثبوت ذلك عن علي عليو السبلـ.
م أف المراد بالتنزيل المذكور في الخبر أنو معنى اإللصاؽ والرفع، وذكرنا آنفاً أف الرفع واعل

 لذوي األرحاـ إلى أسبابهم، وقد نص العلماء أنو على ضربين:
األوؿ: الرفع بمعنى رفع الدرج فيما كاف من أسفل إلى أعلى كرفع أوالد البنت ولو واحداً إلى 

تهم، وأوالد األخت ألبوين أو ألب أو ألـ وإف قلوا إلى األخت، البنت وأوالد البنات إلى أمها
 وكذا أوالد األخوات إلى أمهاتهم، وبنت األخ إلى األخ، وما أشبو ذلك.

 الثاني: الرفع بمعنى الحكم وىو على ضربين:
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ـ األوؿ: بمعنى الوضع واإلنزاؿ، وذلك فيما كاف من أعلى إلى أسفل، كرفع أب األـ إلى األ
 وأب الجد إليها، ونحو ذلك.

الثاني: بمعنى اإلعراض واإللزاؽ، كاإلعراض بالخاالت إلى األـ، والعمات إلى العم أو األب 
 على حسب الخبلؼ.

ففي ىذا النوع تقدر في الخاالت أف األـ ىي التي ماتت، وفي العمات األب أو العم، وتشبيو 
الخاالت المتفرقات واألخواؿ المتفرقين  العمات المتفرقات باألخوات المتفرقات، وكذلك

 باألخوة المتفرقين.
 بشروط أربعة:

 األوؿ: أف يكونوا جميعاً وارثين.
 الثاني: أف يكونوا من جهتين مختلفتين، أو من جهات مختلفة.

 الثالث: أف يكونوا في درجة واحدة وإال فالتقدير بالتنزيل والسبق.
لتنزيل كرجل ترؾ ثبلث عمات متفرقات أو ثبلث خاالت الرابع: أف يدلوا بوارث واحد وإال فا

متفرقات، فتقدر في العمات أف العم أو األب توفي عن أخواتو المذكورات، وفي الخاالت أف 
 األـ توفت عن أخواتها المذكورات، فللعمة أو الخالة ألبوين النصف، والتي لؤلب السدس.

ى خمسة، فإف ترؾ الجميع قدرت أنو توفي عن وكذا التي لؤلـ فالمسألة من ستة، وعادت رداً إل
أبويو أو عن أمو وعمو فالمسألة من ثبلثة وتركة كل منهما مباينة لمسألتو وىما متماثلتاف، 

فاضرب أحدىما في األخرى تبلغ خمسة عشر، ثم اقسم فإف ترؾ ثبلثة أخواؿ متفرقين قدرت 



خاؿ لؤلـ السدس والباقي للخاؿ أف األـ ماتت عن أخوتها المذكورين، والمسألة من ستة لل
 ألبوين، ويسقط الخاؿ ألب.
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فإف اجتمع األخواؿ والخاالت المتفرقين قدرت موت األـ عن أخوتها المذكورين، ومسألتهم 
من ثبلثة، للخاؿ والخالة ألـ الثلث واحد ال ينقسم بينهما، والباقي للخاؿ والخالة ألبوين 

لمباين عليهما سهمهما في المسألة تكوف ستة، للخاؿ والخالة منقسم عليهما، فاضرب رؤوس ا
ألـ الثلث سهماف لكل واحد منهما سهم، والباقي للخاؿ والخالة ألبوين أربعة سهاـ لكل واحد 

 سهماف، ويسقط الخاؿ ألب وأختو.
وقد يجتمع في الواحد من ذوي األرحاـ رفع الدرج واألعراض كابن الخاؿ يرفع بو إلى أبيو ثم 

يعرض بو إلى األـ، واإلعراض واإلنزاؿ كعم األـ يعرض بو إلى أب األـ، وينزؿ أب األـ إلى 
 األـ.

ورفع الدرج واألعراض واإلنزاؿ كابن عم األـ يرفع بو إلى أبيو، ويعرض بو إلى أب األـ، ثم ينزؿ 
 عراض.بو إلى األـ وال يجتمع رفع اإلنزاؿ ورفع الدرج إال مع وجود الواسطة بينهما كاإل

ىذا وقد عرفت العصبات وذوي السهاـ فيما سلف ذكره فمن أدَلى بواحد منهم ممن تناسل 
 منهم فهو من ذوي األرحاـ، وىي أوؿ درجة من درج ذوي األرحاـ.

وىم ينقسموف إلى ذكور وإناث، وضابطهم أف يقاؿ كل ذكر انتسب إلى الميت بأنثى فهو من 
ي السهاـ، وكل أنثى انتسبت إلى الميت بأنثى فمن ذوي ذوي األرحاـ ما خبل األخ ألـ فهن ذو 

األرحاـ ما خبل األخت ألـ والجدة أـ األـ، وكل أنثى انتسبت إلى الميت بذكر فمن ذوي 
األرحاـ ما خبل بنت اإلبن واألخت ألبوين أو ألب، والجدة أـ األب، وأـ الجد أب األب، 

معنى اإلنتساب: ىو اإلدالء إلى ذي سهم أو ذكره في )الفتح( و)الجامع الكافي( و)المنهاج( و 
 عصبة.
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وينحصروف في عشرة أصناؼ، وىم: أوالد البنت أو البنات، وأوالد األخت أو األخوات ألبوين 
أو ألب أو ألـ، وأوالد األخ ألـ، والعمات مطلقاً، والعم ألـ، واألخواؿ، والخاالت مطلقاً، 

 ألب وأب أـ. ]حدد الفواصل[ وبنات العم أو األعماـ ألبوين أو



 ذكره في )الجامع الكافي( وغيره ومن تفرع منهم ىم الدرجة الثانية ثم كذلك ما تناسلوا.
 ويتأتى لهم الميراث من خمس جهات:

األولى: من ينتمي إلى الميت وَيرثوف من جهة البنوة وىم أوالد البنت أو البنات ثم أوالد بنت 
وأنثى قلوا أو كثروا، ثم كذلك ما سفلوا، ولكل واحد منهم ميراث اإلبن أو بنات اإلبن من ذكر 

من أدلى بو مع اإلنفراد واإلجتماع فرضا فرضاً وردًا، ومن تفرع منهم كذلك، وال يفضل ذكورىم 
 على إناثهم.

الثانية: من ينتمي إلى أبوي الميت يرثوف من جهة األبوة وىم أوالد األخت مطلقاً ألبوين أو 
بنات األخ أو اإلخوة ألبوين أو ألحدىما، ثم بنات ابن األخ مطلقاً ألبوين أو ألحدىما ثم 

ألب، وأوالد األخ ألـ ومن تفرع منهم، وكل من ذكر يدلوف بأبيهم أو أمهم، ولكل ميراث من 
 يدلي بو ومع اإلنفراد واإلجتماع فرضاً، أو فرضاً وردًا.

يرثوف من جهة األبوة أو من جهة العمومة الثالثة: من ينتمي إلى جدي الميت أو إلى جدتيو و 
على حسب الخبلؼ، وىم العم ألـ والعمة مطلقاً ومن تناسل منهم، أو من جهة األبوة، وىم 

 أخواؿ األب مطلقاً، وأب أبي األب وأخواؿ جده، ومن تناسل من جدات األب وإف عبل.
م األخواؿ والخاالت الرابعة: من ينتمي إلى الميت من جهة األمومة ويرثوف من جهتها وى

 مطلقاً، وأخواؿ األـ من ذكر وأنثى وأب األـ وأعماـ األـ وعماتها ومن أدلى بهم.
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الخامسة: من ينتمي إلى الميت من جهة العمومة ألبوين أو ألب ويرثوف من جهتها وىن بناتهم 
 وبنات من تناسل من الذكور منهم وأوالد من تناسل من اإلناث.

لم أف من أحكاـ ذوي األرحاـ إذا اتفقوا درجة واختلفوا إدالًء كأوالد البنات وأوالد )تنبيو( أع
األخوات أنهم يتفاضلوف بأسبابهم كما عرفت مما سلف فيرث كل واحد منهم ما يرث سببو 
فإف اتفقوا درجًة وأدالًء فميراث الذكر واألنثى على سواء ال يفضل ذكورىم على إناثهم إذا  

 .كانوا في درجة
واتفق سببهم وأدلوا بسبب واحد كأوالد البنت وأوالد األخت واألخواؿ والخاالت وكانوا ألبوين 

 أو ألب إذا اجتمعوا واتفقوا في الدرجة، وكذلك سائر األصناؼ.
وىو مذىب الجمهور من أئمة اآلؿ والعلماء سلفاً وخلفاً ورجح للمذىب وىو صريح منطوؽ 

نهاج الجلي( و)الخالدي( وصاحب )المفتاح( وغيره ومن )البحر( و)الجامع الكافي( و)الم
 المتأخرين المحقق الجبلؿ.



وذىب أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، وجميع أىل العراؽ والناصر والمهدي، أحمد بن 
 الحسن إلى تفضيل الذكر على األنثى.

ا بو قاؿ في )المنار( ذكر المصنف المذىبين وترؾ الثالث، وىو: أنو على حسب من ألدلو 
فأوالد اإلخوة ألـ يساوي من أدلى بهم وأوالد األوالد يتفاضلوف والظاىر أف ىذا قوؿ األكثر ػ 

 انتهى.
قلت: ىو كبلـ أصحاب اإلماـ الشافعي يقولوف أف ميراثهم كميراث من يدلوف بو فإف كاف 

 لك.تعصيباً قسم ما يرثو بينهم كذلك وإف كاف تسهيماً قسم ما يرثو بين من يدلوف بو كذ
 وزاد الناصر إستثناء من أدلى باألـ والجدات فبل تفضيل فيمن أدلى بهن عنده.
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احتج األولوف بالقياس على اإلخوة ألـ فإنو ال يفضل فيهم ذكورىم على إناثهم ومن األولين من 
يقوؿ أف ميراث ذوي األرحاـ طعمة ومصلحة فلذلك ال يفضل ذكورىم على إناثهم وألنهم لم 

وا بأنفسهم وإنما ورثوا بأسبابهم التي أدلوا بها كاألخوة ألـ ورثوا بإدالئهم باألـ وإال فالكل يرث
أجانب فاألصل األخوة ألـ، والفرع أوالد اإلناث من ذوي األرحاـ في العلة الجامعة، كونهم 
لعمة يدلوف باإلناث والحكم كوف ميراث الذكر واألنثى على سواء وىذا بناء على األغلب؛ ألف ا

 ألـ والعمة مطلقاً ال يشاركوف اإلخوة ألـ في العلة.
 واحتج أىل القوؿ الثاني بالقياس على العصبة.

وأجابوا عن حجة البعض من األولين بكوف ميراثهم طعمة ممنوع ذكره الجبلؿ في )ضوء 
 النهار(.

اـ والموالي ومنها: أنو ال يثبت توريثهم عند من يقوؿ بو األبعد عدـ عصبة النسب وذوي السه
 وعصباتهم لمنطوؽ الحديث الثاني من أحاديث الباب اآلتي.

والوجو في ذلك: أف وجودىم مانع من أرث ذوي األرحاـ فاشترط عدـ المانع مع وجود 
المقتضي، وىو المختار عند الجمهور أف ميراثهم عند عدـ من ذكرنا حقيقة، لصريح األدلة 

 السالف ذكرىا.
لمدفوع إليهم من الميراث عند عدـ الوارث حقيقة إنما ىو من باب وعند غير الجمهور أف ا

 األولوية على بيت الماؿ محتجاً بأف أدلة توريثهم غير جلية ذكره في بعض شروح )المفتاح(.
ورد بما تقدـ في الرد على حجج من نفي توريثهم ولصريح األدلة وبحجج من ورثهم المذكورة 

 ن أحاديث الباب اآلتي.سابقاً، وبما سيأتي في الثاني م
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ومنها: أنهم ينزلوف منازؿ أسبابهم، ويكوف لكل وارث ما ورثو سببو تسهيماً أو تعصيباً ويقدـ من  
كل صنف من سبق في التنزيل إلى الوارث نحو أف يخلف بنت بنت بنت وبنت أخ فالماؿ 

دلوف بو ثم يجعل نصيب  لبنت األخ، فإف استووا في السبق إليو قدر، كأف الميت خلف من ي
كل واحد منهم للمدلين بو الذين نزلوا منزلتة واحداً كاف ذلك الوارث، أو جماعة كما لو خلف 

أب أمو وثبلثة بني أخوات متفرقات فكأنو خلف أماً وثبلث أخوات متفرقات فئلبن الشقيقة 
ألـ، فإف أدلوا النصف ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة، كما مثلنا فيمن أدلى با

بوارث فبل يخلوا، إما أف تتفق جهة اإلدالء نحو ثبلث خاالت متفرقات فالتشبيو والتقدير كما 
تقدـ ولهم ميراثها وىو السدس مع من يدلي بمن يحجبها، أو تختلف كأخواؿ الميت وأجداد 

 األـ فذكر في )العقد( وىو المختار وبو قاؿ أىل التنزيل:
وف لؤلخواؿ ألنهم أسبق، وقاؿ األمير علي بن الحسين: واألكثر من أنهم يرثوف بالسبق فيك

أىل العلم بالتقدير والتشبيو فتقدر أف األـ ىي الميتو فيقاسم األجداد األخواؿ إال أف يكونوا 
 ألـ سقطوا.

وذكره في )اللمع( وىذا ىو الذي احترز عنو يحيى حميد في )مصباح الفرائض( بقولو غالباً، 
ط سببو ويعصب من يعصب سببو ويحجب من يحجب سببو كما لو خلف ابن ويسقط من يسق

بنت وخالة وأوالد أخوات متفرقات كاف ألبن البنت النصف ميراث أمو وللخالة السدس ميراث 
األـ واألوالد الشقيقة الباقي، وال شيء ألوالد األخت ألمهم لسقوط أمهم بالبنت وال شيء 

 الشقيقة ومع البنت. ألوالد األخت ألب، لسقوط أمهم مع
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وتعوؿ مسألتهم مثل غيرىم نحو أف يترؾ بنت أخت ألبوين وبنت أخت ألب وابني أخوين ألـ 
 أصل مسألتهم من ستة وتعوؿ إلى سبعة.

ومنها: تنقسم وإذا عالت سقط من أدلى بعصبة نحو أف يخلف من ذكر ومعهم بنت عم ألبوين 
 كانت مسألة رد كغيرىم.أو ألب، وإذا لم تستكمل المسألة  

 كما إذا خلف بنت بنت وخالة وبنت ابن فأصلها من ستة وتعود رداً إلى خمسة.
ومنها: تنقسم، وقد يكوف من ذوي األرحاـ من ىو أقوى من سببو نحو أف يترؾ بنت أخ ألبوين 

مع خالة وابني أخوين ألـ وزوج فالمسألة تصح بعد الضرب من اثني عشر، وإنما كاف كذلك، 



ألف مسألة ذوي األرحاـ من ستة ومسألة الزوج من اثنين لو النصف واحد والباقي واحد يباين 
مسألة ذوي األرحاـ فاضرب مسألة ذوي األرحاـ في مسألة الزوج يبلغ ما ذكر ولو كاف الورثة 

 ىم األصوؿ مع الزوج كانت من ستة واستكملت المسألة وسقط األخ ألبوين وتسمى الحمارية.
 أنهم يرثوف بغيرىم، فإذا اعتلت أسبابهم أو الواسطة سقطوا إجماعاً.ومنها: 

ومنها: أف الواحد من ذوي األرحاـ قد يدلي بوارثين من جهتين وذلك لو أف رجبًل زوج ابنتو من 
ابن أخيو فولد لهما بنت، ثم مات المزوج وخلف البنت المذكوره فلها النصف ألنها بنت بنت 

 ابن أخ فتأخذ ميراث أبويها.ولها الباقي ألنها بنت 
ومنها: أنهم ال يدخلوف على أحد الزوجين نقصاً في نصيبو بحجب وال عوؿ فيجعل ميراث 

الموجود من الزوجين كالدين المستحق في الماؿ يخرج من مخرجو كامبًل والباقي كأنو 
ساـ أومباينو الموروث قالو الجمهور وتعمل في الباقي بمقتضاه، وىو مسألة ذوي األرحاـ من إنق

 بعد تصحيح مسألة ذوي األرحاـ أو موافقة في غير مسألة الزوج.
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أما في مسألة الزوج فبل تتصور موافقة على ىذا القوؿ فأي ذلك وقع عملت بحسبو ثم تعطى 
 أحد الزوجين ميراثو كامبًل والباقي الموروث، ثم تقسمو بين ذوي األرحاـ كقسمتو بين أسبابهم.

لمراد من جعل ميراث الزوجين كالدين اإلستدالؿ على توريث ذوي األرحاـ بل ذلك وليس ا
لبياف كيفية توريثهما مع من ىو أولى بالزائد على فرضهما المنصوصة سواء كانت مسألة من 

أدلوا بو عادلة أو عائلة أو ناقصة لثبوت وراثتهم باألدلة السالف ذكرىا، فإف كاف فيهم من سببو 
 د من الزوجين.يحجب الموجو 

فاختلف العلماء في كيفية العمل على ثبلثة أقواؿ، وأما عند القسمة فمتفقوف: أف الزوجة فأكثر 
ال تحجب، إال ما يروي عن الناصر، فإنو قاؿ: يحجب الموجود منهما بأوالد البنات وأوالد 

 بنات البنين وظاىره وغير الزوجين، وىو محجوج بإجماع من قبلو:
باهلل واألمير علي بن الحسين ومن وافقهما وقواه العصيفري في )العقد( وىو  األوؿ: للمؤيد

قوؿ أىل العراؽ، والحسن بن زياد ورجح للمذىب ال محجوبين وال مجموعين ويقسم الماؿ 
بينهم على تقدير عدـ الحجب واإلجتماع على صفة ما ذكرنا، نحو أف تخلف المرأة زوجها 

بنت أختها ألب، وابنتي أخويها ألـ، فمسألة ذوي األرحاـ من وخالتها وبنت أخيها ألبوين، و 
ستة وتعوؿ المسألة إلى سبعة، ومسألة الزوج من اثنين غير منقوص لو سهم والباقي سهم يباين 

 مسألة ذوي األرحاـ.
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فاضرب مسألة الزوج في مسألة ذوي األرحاـ يبلغ الماؿ أربعة عشر يعطي الزوج الناصفة سبعة، 
الباقي سبعة لذوي األرحاـ، فإف كاف بدؿ الزوج زوجة فمسألتهما من أربعة غير منقوصة و 

والباقي بعد فرضها ثبلثة تباين مسألة ذوي األرحاـ فاضرب بعضها في بعض يبلغ الماؿ ثمانية 
وعشروف، وتنزع من الرأس الربع للزوجو سبعة، والباقي من الماؿ أحد وعشروف لذوي األرحاـ 

 اعاً.بينهم أسب
الثاني: قوؿ أكثر أىل البيت وجماعة من الفقهاء ورجحو في )الوسيط( مجموعين محجوبين 

ويقسم الماؿ بينهم على تقدير الحجب فيدفع إلى أحد الزوجين فرضو محجوباً وإلى من يرثو 
لكل ذي سهم سهمو والباقي إلى من يدلي بعصبة ثم تطرح نصيب أحد الزوجين وتفرض لو 

وص من مخرج فرضو وتنظر إلى الباقي منو وإلى ما في أيدي ذوي األرحاـ من مسألة غير منق
 مسألة العوؿ، وتعمل بمقتضاه من انقساـ أو موافقة أو مباينة على ما تقدـ.

الثالث: قوؿ يحيى بن آدـ كما في )الناظري( و)الخالدي( جعلو من أىل القوؿ األوؿ فينظر 
ىما مجموعين غير محجوبين، ويقسم الماؿ بينهم في أي النقلين أصح، وضرار بن صرد وغير 

على تقدير عدـ الحجب، فتدفع إلى أحد الزوجين فرضو غير محجوب، وكل من يرث بذي 
سهم سهمو والباقي لمن يدلي بعصبة إال إذا عالت المسألة في ىذا القوؿ طرحت نصيب أحد 

محجوب وتنظر إلى الباقي الزوجين ثم تفرض لو مسألة من مخرج فرضو وتعطيو منها فرضو غير 
منو وإلى ما في يد ذوي األرحاـ من مسألة العوؿ وتعمل بمقتضاه من انقساـ أو موافقة أو 

 مباينة.
 وفائدة الخبلؼ تظهر في بنت بنت وبنت أخ وزوج:
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فعلى القوؿ األوؿ: للزوج النصف سهمو من اثنين، والباقي لبنت البنت نصفو سهم، ولبنت 
 وتصح من أربعة تقسمها كما ذكرنا. األخ سهم،

وعلى القوؿ الثاني: للزوج الربع من أربعة أسهم، ولبنت البنت نصفو سهماف، والباقي سهم 
لبنت األخ، فتطرح سهم الزوج وتفرض لو فريضة غير محجوب وىو النصف من اثنين لو سهم، 

ة األولى مضروب في والباقي سهم بين ذوي األرحاـ على قدر سهامهم وىي ثبلثة من المسأل
 مسألة الزوج يبلغ الماؿ ستة، للزوج النصف ثبلثة، ولبنت البنت اثناف، ولبنت األخ سهم.



وعلى القوؿ الثالث: للزوج النصف، ولبنت البنت النصف، وتسقط بنت األخ؛ ألنو لم يبق لها 
 شيء.

قطت، وحصل فحصل لبنت األخ على األوؿ ربع الماؿ، وعلى الثاني السدس، وعلى الثالث س
 لبنت البنت على األوؿ والثالث النصف، وعلى الثاني الثلث ػ واهلل أعلم.

 نعم .. قد استشكل على مذىب علماء التنزيل مسائل:
األولى: على قوؿ من يفضل الذكور من ذوي األرحاـ على اإلناث، إال من أدلى باألخوة ألـ، 

الميت بالسوية، ولو كاف األخ ألـ ىو  فقاؿ: قلتم: إف أوالد اإلخوة ألـ يرثوف ما ورثو من
 الميت ورثوه، للذكر مثل حظ األنثيين.

الثانية: عليهم ػ أيضاً ػ يقاؿ لهم: قلتم: إف األخواؿ والخاالت من األـ ينزلوف منزلة األـ، ولهم 
ميراثها يقتسمونو بينهم، للذكر مثل حظ األنثيين، ولو ورثوه منها القتسموه بالسوية؛ إذ ىم 

 أـ. أوالد
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الثالثة: على قوؿ أصحابنا الذين يورثوف بالسوية مطلقاً، يقاؿ لهم: قلتم: وىم يرثوف ما ورث 
أسبابهم، وصرحتم أف األخواؿ والخاالت المتفرقين لوا اجتمعوا نزلوا منزلة األـ، ولو قدر أنها 

وأختو، ويسقط األخ  ماتت وتركت أخوتها، فيعطي األخ ألـ وأختو ثلث الماؿ، والباقي للشقيق
 ألب وأختو، كما لو ورثوا منها.

فيقاؿ لهم: فهبل قسمتم ميراث األخ الشقيق وأختو بينهما أثبلثاً كما لو ورثوا منها وكذلك 
 أوالد البنت.

ويجاب: بأف كبلـ العلماء في ىذا الباب مبني على التفقو والظن، لعدـ النص واإللزامات على 
 المظنونات باطلة.

ا يزوؿ بو اإلشكاالت أف المعتبر في مسألة التشبيو والتقدير أف تقدر السبب الذي وأحسن م
أدلوا بو ذوي األرحاـ إلى الميت من عصبة أو ذي سهم أنو الميت عمن أدلى بو من ذوي 

األرحاـ، ويرجع إلى الضابط المذكور أنو ال يفضل الذكر على األنثى في باب ذوي األرحاـ، وال 
ورثتو، وىذه مغالطة عن التشبيو والتقدير؛ ألف المراد بالوارث من أدلى بتلك  يقدر أنو مات عن

الرحم ال جميع من يرثو لو كاف حياً، إذ ال ميراث حقيقة وإنما ىو مقدر؛ إذ ال يدخل الماؿ 
 ملك ذي الرحم األعلى.

وعلى ىذا فقس بخبلؼ ما لو قدرنا وفات أسبابهم، فهم يرثونهم بأنفسهم فيعصب الذكر 



 األنثى، كماتقدـ في )باب العصبة( و)ذوي السهاـ(. واهلل أعلم.
 

 باب الوالء
الوالء: بالفتح والمد، المشتق من المواالة، وىو في أصل اللغة: القرب، يقاؿ: بينهما والء ػ أي 
قرب في النسب، وفي عرؼ اللغة: القرابة أو المقاربة، ذكره ابن فارس، وقاؿ الجوىري: يقاؿ: 

 ء ػ أي قرابة.بينهما وال
 والمراد ىنا والء المعتق.
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ذكره في )النهاية( وفي )القاموس(: الولي: القرب والّدنو، والولي: اإلسم منو، والوالء الملك، 
والمولى: المالك والعبد المعِتق والمعتق لو، وىو وصف ظاىر منضبط دؿ عليو الدليل 

 ))ميراث الوالء لؤلكبر ..(( الخبر ونحوه. السمعي، وىو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
 أخرجو الترمذي على كونو معرفاً لحكم شرعي، وىو ثبوت الميراث.

 وفي عرؼ الفرضيين: ىو اسم للماؿ الموروث للمعتق ػ أي المأخوذ من العتيق إذا مات.
 وقيل: ىو صفة تثبت للمعتق، ولعصبتو بمجرد عتقو.

ؿ الملك عن رقيق بالحرية، وقيل: سببها استحقاؽ الماؿ والوالء الشرعي: عصوبة، سببها زوا
 بسبب العتق، وقيل: سببها نعمة المعتق على عتيقو وحده.

كما في )الخالدي(: ىو اإلنعاـ بالحرية أو الهداية إلى اإلسبلـ على وجو ينجوا بها من القتل 
 أو اإلسترقاؽ.

لتي يرث بها المعتق من المعتق، وىو وفي )الوسيط( و)جوىرة الفرائض(: ىي المّنة أو النعمة ا
 فك رقبتو من الرؽ أو القتل.

والحد األوؿ أولى؛ لسبلمتو من اإلجماؿ والتكرار، واحترز فيو بالقيد األخير من ىداية الذمي 
 والمعاىد، فإنها لم تحصل بها النجاة من القتل واإلسترقاؽ، إذ ىي حاصلة من قبل.

لى بجهة اإلرث من عتيقو بنعمة العتق التي ىي السبب لوجود والثاني أحسن؛ ألنو يتميز بو المو 
الرقيق لنفسو، كما أف األب سبب لوجود الولد، ألف الرقيق كالمفقود لنفسو والموجود لسيده؛ 

ألنو ال يملك وال يتصرؼ إال لسيده، فإذا أعتقو فقد جعلوه موجوداً لنفسو، فصارت ىذه 
 كما ال يزوؿ.النعمة لحمة كلحمة النسب، أي ال تزوؿ  
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وىذا في والء العتاؽ، وأما والء المواالة فسيأتي، والدليل على أف العتق إنعاـ ومّنة يثبت بو 
الميراث للسيد المنعم على المنعم، قولو تعالى: }َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي َأنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِو َوَأنْػَعْمَت 

لى )زيد بن حارثة( باإلسبلـ، وأنعم عليو )النبي صلى اهلل [ أنعم اهلل ع37َعَلْيِو{ ]األحزاب: 
عليو وآلو وسلم( بالعتق، وزيد بن حارثة عبد اشترى لخديجة ػ رضي اهلل عنها ػ من سوؽ 

 عكاظ، فوىبتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأعتقو.
 كتاب الفرائض(.وىذا ىو السبب الثالث من أسباب الميراث المجمع عليها، المذكورة في )

وأخره اإلماـ عليو السبلـ عن النسب؛ ألف النسب أصلي، والوالء طارئ؛ وألنو يورث بو من 
 جانب التعصيب فقط، والنسب يورث بو من جهة التسهيم والتعصيب والرحم.

وقد يورث في الوالء بطريق األولى، إف لم يكن ثم وارث إال ذووا سهاـ المولى أو ذووا أرحامو 
 المواالة. أو مولى

 ويختص الوالء دوف النسب بأحكاـ:
أحدىا: أف األعلى فيو وىو المعتق يرث األسفل وىو المعتق ػ ال العكس، وىو أف األسفل ال 
يرث من األعلى، قاؿ في ))المنهاج الجلي((: ومعنى ذلك أف العبد وىو المعتق ال يرث من 

 المولى المعتق شيئاً.
السبلـ، وبو قاؿ الجمهور: ورجح للمذىب وذىب زيد بن والوجو إجماع أىل البيت عليهم 

 ثابت، وبو قاؿ الشعبي، وحماد، والحكم، أنو يرث األسفل من األعلى.
احتج األولوف بحديث الوالء لمن اعتق وسيأتي أي الميراث من المعتق لمن اعتقو وما ادى 

 معناه.
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ن طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن واحتج اآلخروف بما أخرجو البيهقي في )الفرائض( م
دينار، عن عوسجة ػ مولى ابن عباس ػ عن ابن عباس، أف رجبلً توفي على عهد رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىل لو وارث ((؟ فقالوا: ال، إال 
 وسلم: ))ادفعوا إليو ميراثو (( .غبلماً كاف لو فأعتقو، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو 

ورواه ابن عيينة عن عمرو ، وأخرجو ػ أيضاً ػ من طريق سفياف عن عمر، وعن عوسجة، عن ابن 
عباس، قاؿ: مات رجل على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولم يترؾ وارثاً إالّ عبدًا 

 راثو .لو أعتقو، فأعطاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مي



وذكره البيهقي قاؿ: وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسبًل، وأخرج حديثو عن 
عوسجة ػ مولى ابن عباس ػ أف رجبًل مات على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولم 

 يدع وارثاً إال مولى لو أعتقو، فأعطاه ميراثو .
مرسبًل لم يبلغ بو ابن عباس، قاؿ البيهقي: وكذلك رواه قاؿ القاضي: ىكذا رواه حماد بن زيد 

 روح بن القاسم عن عمرو بن دينار.
قاؿ ػ أي البيهقي ػ : ))وقد أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي قاؿ: سمعت أبا 

حماد يقوؿ: قاؿ البخاري: عوسجة مولى ابن عباس روى عنو عمرو بن دينار، ولم يصح 
 .]حديثو[(( 

وقاؿ ػ أيضاً ػ : ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، وىو غلط ال شك فيو 
 ػ انتهى .

 وقاؿ في )الجوىر النقي(:
قلت: أخرجو شيخو الحاكم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، ثم قاؿ: صحيح على شرط 

 البخاري. انتهى.
 وأجاب في )المنهاج الجلي( ما لفظو:
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ِفْعٌل فبل يقاـو حجة، ويحتمل أف يكوف فعلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لمصلحة رآىا،  قلت:
 وإعانة منو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بميراث ىذا الذي ليس لو وارث ػ انتهى.

ويؤيد ذلك ما في لفظ الخبر: ))..لم يترؾ وارثاً (( مع علمهم بأف المولى وارث، وكذلك حين 
 عليو وآلو وسلم: ))ىل لو وارث (( فقالوا: ال. فالوارث لو النبي صلى سألهم النبي صلى اهلل

 اهلل عليو وآلو وسلم؛ لحديث: ))أنا مولى من ال مولى لو (( وقد تقدـ.
فدفعو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعتيقو من )باب الصرؼ( ال من )باب الميراث( ومن 

بريدة عن أبيو أف رجبلً توفي من خزاعة على  ذلك حديث الخزاعي عند البيهقي، من طريق ابن
عهد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فأتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ]بميراثو[ فقاؿ: 

))انظروا ىل من وارث (( فالتمسوا فلم يجدوا لو وارثاً، فاخبر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 إلى أكبر خزاعة(( انتهى .فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ادفعوه 

ويمكن أف يكوف ذلك من )باب الصرؼ( أو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم علم أنو األكبر 
 من أجداده.



قاؿ: في )المنهاج(: إف قيل: إف األصوؿ أف كل شخصين ورث أحدىما صاحبو فإف اآلخر يرثو 
 فلم أسقطتم األسفل؟

وأما إذا كاف السبب في أحدىما مختلف لم يثبت قلت: األصل صحيح إذا كاف السبب واحد، 
 ىذا األصل ػ انتهى.

 الثاني: أف الرؽ إذا تخلل قطع جر الوالء، كما سيأتي.
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الثالث: أنو تبعيض، نحو أف يشترؾ جماعة في عبد أو أمة على وجو ال يضمن أحدىم لآلخر، 
غيرىم أو أحدىم، فإف لكل واحد  وذلك بأف ينطقوا بعتقو في حالة واحدة، أو يوكلوا جميعاً 

والء حصتو فقط، ومن مات منهم قبل موت المعتق فإف حصتو لوارثو إف كاف، وإال فلبيت 
 الماؿ دوف شركائو.

فإف ضمن أحدىما لشركائو كاف الوالء لو، لحديث: ))الوالء لمن أعتق (( وإف استسعى العبد 
مي إلى الحسن وإبراىيم، وعن عامر قاؿ: كاف الوالء بينهم، وبو قاؿ الجمهور، ونسبو الدار 

 ))الوالء لمن اعتق ، ولو سعى العبد((.
 وعن طاووس فيمن أعتق نصيبو وأمسك اآلخر قاؿ: ))الوالء بينهما (( ألنو ال يقوؿ بالسراية.
وقاؿ إبراىيم: للذي أمسك، وعن قتادة ميراثو كلو للمعتق وعليو ثمنو، وبو قاؿ أىل الكوفة، 

 الكبلـ على الحديث آخرالباب.وسيأتي تماـ 
الرابع: أف األنثى فيو تحوز جميع الماؿ من جهة تعصيب السبب أف كانت ىي المعتقو بخبلؼ 
األنثى في النسب فإنها ال تحوز الماؿ إال من جهة الفرض والرد اللهم إال أف تكوف األنثى من 

 ذوي أرحامو فإنها تحوزه حيث أدلت بعصبة.
يقة األولى ال يكوف إال فيو وارث مبتدئ من عتق قبل الحيازة بطريقة الخامس: أف اإلرث بطر 

األولى نادر الجزء فلم يعتد بو، ويشترؾ الوالء والنسب في أف كل واحد منهما يلي عقدة 
النكاح إال ما خصو الدليل في المرأة للعقد لحديث ال تنكح المرأة المرأة وال المرأة نفسها 

 خطأ.وأنهما يعقبلف في جناية ال
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)تنبيو(: اعلم أف الوالء وصف ظاىر منضبط كما ذكرنا ال ينتقل ببيع وال ىبة وال يتحوؿ وال 
يزوؿ بعد استقراره بأي معاملة لما ذكره في )مجمع الزوائد( في )باب ما جاء في الوالء( ومن 

 يرثو، عن ابن عباس رفعو قاؿ: ))إف الوالء ليس بمنتقل وال متحوؿ (( .
البزار، والطبراني، من طريق سليماف بن علي بن عبد اهلل بن عباس عن أبيو عن جده  رواه

 مرفوعاً, وفيو المغيرة بن جميل، وىو ضعيف. انتهى.
 قلت: لكنو مؤيد بما سنذكره من األدلة الناطقة بتحريم بيعو وىبتو، فزاؿ الضعف.

خذ عليو الماؿ، فنهى صلى اهلل عليو قاؿ ابن العربي: كانت العرب تبيع والء مواليها، وتهبو، وتأ
 وآلو وسلم عن كل ذلك.

ذكره الخطابي، وأخرج الدارمي في )باب بيع الوالء(: حدثنا أبو نعيم، ثنا سفياف، عن عبد اهلل 
بن دينار، عن ابن عمر، قاؿ: ))نهي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن بيع الوالء ، وعن 

 ىبتو(( .
 نا شعبة، ثنا عبد اهلل بن دينار، إلى آخره بلفظ إسناده ومتنو .وفيو: ثنا مسلم، ث

وأخرج البخاري وأبو داود من طريق ابن عمر بلفظو ، وأخرج الدارمي: ثنا يعلى، ثنا عبد 
الملك، عن عطاء، قاؿ: سمعت ابن عباس يقوؿ: ))ال يباع الوالء وال يوىب ، والوالء لمن 

بن سليم، عن عبد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر  أعتق(( ورواه الترمذي من حديث يحيى
 وقاؿ: ))أخطأ فيو يحيى بن سليم وإنما رواه عن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن دينار((.
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قاؿ في )فتح الباري(: ))وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجو، ولم ينفرد بو يحيى بن سليم 
ى بن سعيد األموي، كبلىما عن عبيد اهلل بن عمر، فقد تابعو أبو ضمرة أنس بن عياض، ويحي

 أخرجو أبو عوانة في )صحيحو( من طريقهما، لكن قرف كل منهما نافعاً بعبد اهلل بن دينار.
وأخرجو بن حباف في )الثقات( في )ترَجمة أحمد بن أبي أوفى( وساقو من طريقو عن شعبة، عن 

 ابن عمر، وقاؿ عمرو بن دينار: ))غريب(( .عبد اهلل بن دينار، وعمرو بن دينار جميعاً عن 
ووراه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطايفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن 

عمر بلفظو، وقاؿ: صحيح اإلسناد، ال يعرؼ إال من حديث عبد اهلل بن دينار مثل لفظ الطايفي 
ي فاعلو، قاؿ: ))ويحيى بن سليم وأبي يوسف، ثم قاؿ: تابعو يحيى بن سليم، فخالفو البيهق

 ضعيف سيء الحفظ((.
ووراه أبو جعفر الطبري في )تهذيبو( وأبو نعيم في )معرفة الصحابة( والطبراني في )الكبير( من 



 حديث عبد اهلل بن أوفى.
وظاىر إسناده الصحة، وكل رجالو ثقات، وىو يعكر على البيهقي حيث قاؿ بعد ذكر حديث 

 انيد أخر،كلها ضعيفة، ولعلو لم يعثر عليها، كما ذكره في )خبلصتو(.أبي يوسف: ويروى بأس
قاؿ في )التلخيص(: وقد جمع أبو نعيم طرؽ النهي عن بيع الوالء، وعن ىبتو في مسند عبد 

 اهلل بن دينار، فرواه عن نحو من خمسين رجبلً أو أكثر من أصحابو عنو.
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و نعيم األصبهاني بجمع طرقو عن عبد اهلل بن دينار، قاؿ في )فتح الباري(: ))وقد اعتنى أب
فأورده عن خمسة وثبلثين نفساً ممن حدث بو عن عبد اهلل ابن دينار منهم من األكابر يحيى 

بن سعيد األنصاري، وموسى بن عقبة، ويزيد بن الهادي، وعبيد اهلل العمري، وىؤالء من صغار 
 التابعين.

لح بن حي، وورقاء، وأيوب بن موسى، وعبد الرحمن بن وممن دونهم: مسعر، والحسن بن صا
عبد اهلل بن دينار، وعبد العزيز بن مسلم، وأبو أويس، ]وممن لم يقع لو[ ابن جريج ]وىو[ 

عند أبي عوانة، وسليماف بن ببلؿ، ]وىو[ عند مسلم وأحمد بن حاـز المغافري في جزء 
 الهروي من طريق الطبراني.
طريق عبد اهلل بن دينار حتى قاؿ مسلم لما أخرجو في صحيحو: وقد اشتهر ىذا الخبر من 

الناس في ىذا الحديث عياؿ عليو، قاؿ الحفاظ من أصحاب سفياف الثوري عنو عن ابن عمر 
 منهم عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وعبد اهلل بن نمير، وغيرىم(( انتهى .

تلخيص( حديث: ))الوالء لحمة  ويؤيد ذلك مع الداللة على ثبوت اإلرث بو ما ذكره في )ال
كلحمة النسب ، التباع وال توىب(( الشافعي، وابن حباف، والحاكم، وصححاه في حديث أبي 

 يوسف القاضي، عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر.
وذكره في )النهاية( قاؿ: ومعنى الحديث المخالطة في الوالء، وأنها تجري مجرى النسب في 

 للحمة سدى الثوب.الميراث، كما تخالط ا
وفي )التلخيص( ػ أيضاً ػ حديث: ))الوالء لحمة كلحمة النسب (( الشافعي عن محمد بن 

 الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر بهذا.
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ووراه ابن خزيمة في صحيحو من طريق بشير بن الوليد عن أبي يوسف، لكن قاؿ: عبد اهلل بن 
لك رواه البيهقي، وقاؿ في المعرفة: كأف الشافعي حدث بو من حفظو فنسي عبيد دينار، وكذ

 اهلل بن عمر من إسناده.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب )الداللة( عن أبي يوسف عن عبيد اهلل بن عمر عن عبد 

ار بغير اهلل بن دينار. وقاؿ أبو بكر النيسابوري ىذا خطأ؛ ألف الثقاة رووه عن عبد اهلل بن دين
 ىذا اللفظ، وىذا إنما ىو رواية الحسن المرسلة.

ثم ساؽ الدارقطني من حديث يزيد بن ىاروف، عن ىشاـ بن حساف، عن الحسن، عن رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 قاؿ البيهقي: ورويناه من طريق حمزة عن الثوري، عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر.
بو حمزة يعني باللفظ المذكور، قاؿ البيهقي: وقد رواه إبراىيم بن محمد قاؿ الطبراني: تفرد 

ويوسف الغرباني عن حمزة على الصواب كرواية الجماعة فالخطأ فيو ممن دونو، وفي الباب 
 عند البيهقي من طريق الحسن مرسبًل.

ب ورواه موصوالً عن ابن عمر وليس بصحيح، وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طال
 من قولهما .

وأخرجو الدارمي من طريق عبد اهلل موقوفاً عليو ، ومن طريق ابن المسيب موقوفاً عليو عند عبد 
 الرزاؽ.

وأخرجو ابن حباف في صحيحو ، والحاكم في )مستدركو( وصححو وفي رواية عند ابن حباف 
 و(( انتهى.من طريق عبد اهلل بن دينار بلفظ: ))إنما الوالء نسب ال يصح بيعو وال ىبت

قاؿ في )فتح الباري(: )والمحفوظ في ىذا ما أخرجو عبد الرزاؽ عن الثوري عن أبي ىند، عن 
 سعيد بن المسيب موقوفاً، بلفظ: "الوالء لحمة كلحمة النسب ((( .
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فثبت بما ذكرنا ثبوت الوراثو للمعتق، ولورثتو بالوالء من المعتق إجماعاً بشروطو اآلتية، وعلى 
 فتو المذكورة.ص

وال خبلؼ بين العلماء: أنو ال يجوز وال يصح بيعو، وال ىبتو، وذكره في )الجامع الكافي( عن 
 القاسم فيما روى داود عنو: ))ال يجوز بيع الوالء وال ىبتو ((.

وكذلك جاء عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو الذي ال اختبلؼ فيو بين العلماء، ويقاس 
ال يصح النذر بو، وال وقفو، وال الوصية بو، وال سائر التمليكات، ويلغوا شرطو للبايع عليهما أنو 



 لخبر بريرة اآلتي.
قاؿ في )فتح الباري(: ))أجمع العلماء على أنو ال يجوز تحويل النسب، فإذا كاف حكم الوالء 

 حكم النسب فكذلك ال ينتقل الوالء.
مل بهذا الحديث ػ ومعناه: إف الوالء ال ينتقل من وقاؿ ابن عبد البر: اتفق الجماعة على الع

شخص إلى شخص بعوض وال بغير عوض كما إف النسب ال ينتقل بعوض وال بغيره ػ إال ما 
 يروي عن ميمونة أنها وىبت والء سليماف ابن يسار البن عباس.

 .وروى عبد الرزاؽ عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أف يأذف لعبده أف يوالي من شاء
وقاؿ ابن بطاؿ وغيره: جاء عن عثماف جواز بيع الوالء، وكذا عن عروة، وعن ابن عباس جواز 

 ىبتو ولعلهم لم يبلغهم الحديث.
وقد أنكر ابن مسعود جواز بيع الوالء وىبتو في زمن عثماف، أخرج عبد الرزاؽ عنو أنو كاف 

 وىبتو.يقوؿ ال بيع أحدكم نسبو، ومن طريق جابر أنو أنكر بيع الوالء 
ومن طريق عطاء أف عمر كاف ينكره ومن طريقو عن ابن عباس أنو قاؿ ال يجوز وسنده صحيح، 

 ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة انتهى(( .
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ويروى عن مالك جواز بيعو وىبتو، وحديث ابن دينار بحججهم، قاؿ ابن العربي: معنى: 
النسب (( أف اهلل أخرجو بالحرية إلى النسب حكماً، كما أف األب أخرجو ))الوالء لحمة كلحمة 

بالنطفة إلى الوجود حساً، ألف العبد كاف كالمعدـو في حق األحكاـ ال يقضي وال يلي وال 
يشهد، فأخرجو سيده بالحرية إلى وجود ىذه األحكاـ من عدمها، فلما شابو حكم النسب أنيط 

 الوالء لمن أعتق (( وألحق برتبة النسب، فنهي عن بيعو وىبتو. بالمعتق، فلذلك جاء: ))إنما
وقاؿ القرطبي وغيره: استدؿ للجمهور بهذا الحديث على ثبوت الوراثة بالوالء للمعتق من 

 المعتق.
ووجو الداللة: أنو أمر وجودي ال يتأتى اإلنفكاؾ عنو كالنسب، وكما ال تنفك األبوة والجدودة، 

ء إال أنو يصح في الوالء جر ما يترتب عليو في الميراث وسيأتي إف شاء فكذلك ال ينتقل الوال
 اهلل .

وال يقدح جر الوالء في األصل المذكور أف الوالء لحمة كلحمة النسب ألف التشبيو ال يستلـز 
 التسوية من كل وجو.

 ىذا واعلم أف أصل الوالء قسماف:



 والء عتاؽ. ووالء مواله.
 النساء، وسيأتي قريباً أف شاء اهلل تعالى.الثاني: خاص بالرجاؿ دوف 

واألوؿ: عاـ للرجاؿ والنساء يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية ولعصبتو، أما أصبلً فعلى من 
 أعتقو ىو أو جرًا فعلى من أعتقو عتيقة أو ولده وال أخص منو.

ي النعمة تعصيباً وذكر اإلماـ عليو السبلـ من أدلة الباب ثبلثة أحاديث أثبت الوالء الميراث لذ
 ولؤلكبر من عصبتو في الثالث، حيث ال عصبة للمعتق وإال فلعصبتو وسيأتي.
 وفي الثاني: أثبت الوالء والميراث لو دوف ذوي أرحاـ المعتق، وسيأتي. أيضاً.
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وفي األوؿ: أثبت لو الوالء، وأثبت الميراث لذوي سهاـ نسب المعتق فرضاً ورداً دوف المولى 
 ، إال مع الزوج والمرأة، بقولو:فبل
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 ]مولى العتاقة مع البنت[
))حدثني زيد بن علي عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ في بنت ومولى عتاقو قاؿ: 

للبنت النصف وما بقي فرد عليها، وكاف ال يورث المولى مع ذوي السهاـ إال مع الزوج 
 والمرأة((.

قي في )باب الميراث( بإسناده إلى حياف بياع األنماط الجعفي قاؿ:  قاؿ في )التخريج(: البيه
كنت جالساً عند سويد بن غفلة فأتى في امرأة وابنة ومولى فقاؿ: قاؿ علي: ))تعطي اإلبنة 

 النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقي على اإلبنة(( انتهى .
 قلت: ولفظ إسناده في البيهقي من طريقين:

 لحجاج عن أبي عوانو، عن منصور، عن حياف...إلى آخره.األولى: من طريق ا
والثانية: من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن المبارؾ، عن سفياف، عن حياف إلى آخره، وسكت 

 عنهم.
وأخرج الدارمي في )مسنده( في )باب من أعطى ذوي األرحاـ دوف الموالي( قاؿ: حدثنا أبو 

: كنت جالساً عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل نعيم، ثنا زىير، عن حياف بن سليماف، قاؿ
فسألو: عن فريضة رجل ترؾ ابنتو وامرأتو؟ قاؿ: أنا أنبئك، قضاء علي المرأتو بالثمن، والبنتو 



 بالنصف، ثم رد البقية على ابنتو ػ انتهى .
 وفي ىذا الخبر لم يذكر المولى من الورثة، وىو منهم لما في رواية البيهقي المذكورة عن سويد

المذكور، ولعل عدـ ذكره إما لعدـ ذكره في السؤاؿ أو لعدـ ذكر وارثتو، ولوال ذكره في ترجمة 
 الباب، ولما تقدـ عند البيهقي لقلنا: إنها مسألة أخرى.
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وأخرج الدارمي ػ أيضاً ػ في )باب الوالء(: حدثنا محمد بن نمير ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، 
، قاؿ: قاؿ رسوؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))المولى أخ في الدين ، ثنا يونس، عن الزىري

 ونعمة، وأحق الناس بميراثو أقربهم من المعتق(( انتهى .
والوجو في جعل ىذا الخبر من الشواىد إنما ىو باعتبار أف البنت أقرب إلى الميت من المعتق 

ن ابن جريج قاؿ: قاؿ لي عبد الكريم فاستحقت الماؿ فرضاً وردًا في )مصنف ابن أبي شيبة( ع
عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ومسروؽ، والنخعي: ))إف الرجل إذا مات وترؾ مواليو الذين 

أعتقوه ولم يدع ذا رحم إال أماً وخالة، دفعوا ميراثو إليها، ولم يورثوا مواليو معها..(( . الحديث 
 ذا الخبر.وسيأتي قريباً في الحديث اآلتي وشواىده ما يشهد له

والحديث يدؿ على عدـ ثبوت ميراث عصبة الوالء من عتيقو للباقي بعد فريضة سهامي نسب 
المسألة إال مع ذوي سهاـ السبب فلو الباقي بعد فريضة من في المسألة من أحد الزوجين 

 فاشتمل الخبر على مسألتين:
 األولى تدؿ على حكمين:

ف ذكراً أو أنثى فرداً أو جماعة ال يرث الباقي بعد أحدىما: أف المولى ػ أي المعتق ػ سواء كا
فريضة ذوي سهاـ عتيقو من النسب كمسألة الخبر،ونحو أف يموت المعتق عن ابنتين وأما 
ومعتقو كاف للبنتين أربعة أخماس الماؿ أربعة سهاـ فرضاً ورداً ولؤلـ الخمس سهم بالفرض 

 والرد، وال شيء للمعتق.
ن الماؿ على ذوي سهاـ المسألة من النسب ونص على ذلك في الثاني: على رد الباقي م

 )الجامع الكافي( و)المنهاج الجلي(.
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وقد اختلف علماء السلف والخلف في ذلك فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو 
 السبلـ قوالً وعمبلً وبو قاؿ زيد بن ثابت والشعبي، ونسبو ابن أبي شيبو عن ابن جريج إلى

 عمر، وعلي، وابن مسعود، ومسروؽ، والنخعي.
وفي )الخالدي( نسبو إلى عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن علي، والناصر إلى ما دؿ 

عليو الخبر، وفي )الخالدي( قالوا: أف موالي العتاؽ ال يرثوف إال بعد ذوي أرحاـ الميت، حكاه 
 الفقيو يوسف عنهم.

ىذه المسألة إلى من ذكرىم الخالدي ألف من المعلـو إف ذوي  فاتضح ما ذكرنا عنهم من نسبة
 سهاـ النسب أقوى من ذوي أرحاـ النسب فإذا سقط عصبة السبب مع ذوي أرحاـ النسب:
فباألولى: مع ذوي سهاـ النسب، وذىب الجمهور ورجح للمذىب إلى أف مولى العتاؽ يرث 

في )المفتاح( و)الوسيط( وسائر كتب الباقي بعد فرائض ذوي سهاـ المعتق من النسب، ذكره 
 الفرائض.

احتج األولوف بحديث األصل وشواىده، وكلها ناطقة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوالً 
 وفعبًل.

واحتج الجمهور بما أخرجو البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اهلل، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا 
ة بن كهيل قاؿ: رأيت المرأة التي ورثها علي فأعطى االبنة يزيد، أنا سفياف بن سعيد، عن سلم

 النصف والموالي النصف .
وأخرج الدارمي في )مسنده( بلفظ: حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، 
عن الحكم، عن شموس الكندية، قالت: قاضيت إلى علي في أب مات، فلم يدع أحداً غيري 

 ف، وأعطى مواله النصف .ومواله، فأعطاني النص
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وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق إبراىيم عن أبي أدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس: أف 
 أباىا مات فجعل علي لها النصف ولمواليو النصف .

 قاؿ الحكم: فمنزلي ىذا نصيب المولى الذي ورثو عن مواله.
وسى عن أبي أدريس، عن األشعث ػ ىو ابن سوار ػ وأخرج ػ أيضاً ػ قاؿ: أخبرنا إبراىيم بن م

والحكم ػ ىو ابن عيينة ػ عن عبد الرحمن بن مدلج أنو مات وترؾ ابنتو ومواليو فأعطى علي 
 البنت النصف، ومواليو النصف. انتهى.

ولم يذكروا في ىذا الخبر من ىو المتوفي ولعلو من في الخبر األوؿ وفي )الجامع الكافي( قاؿ 



ثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد، عن محمد بن عمر بن علي قاؿ: محمد: حد
مات مولًى لعلي ابن أبي طالب وترؾ ابنتو فأعطيتها النصف وأخذت النصف، فذكرت ذلك 

 ألبي جعفر محمد بن علي فقاؿ: ىذا ىو العدؿ ػ انتهى.
ئل فأعطيتها النصف، والخبر سيأتي في المسألة الثالثة في )الحديث الثالث( من ىذا، والقا

وأخذت النصف محمد بن عمر بن علي؛ ألنو األكبر دوف أبي جعفر بن علي بن الحسين بن 
 علي؛ لحديث: )الوالء للكبر ( ولكنو يعتضد بما ذكرنا وبما سيأتي.

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق حفص بن غياث، عن جهم بن دينار، عن إبراىيم: أنو سئل عن أختين 
باىا فأعتقتو، ثم مات؟ قاؿ لهما: ))الثلثاف فريضتهما في كتاب اهلل، وما بقي اشترت احداىما أ

 فللمعتقو دوف األخرى(( .
 وذكر في )الجامع الكافي( قاؿ: ))كاف أحمد بن عيسى يورث المولى مع ذي سهم((.
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وفيو: عن محمد ػ يعني ابن منصورػ قاؿ: سألت أحمد بن عيسى عن المولى يرث مع ذوي 
سهم؟ قاؿ: نعم قاؿ محمد: حدثنا جعفر بن محمد وحبيش ابن سوار عن يحيى بن آدـ، عن 

حسن بن صالح قاؿ: سألت جعفر بن محمد، عن ابنة ومولى قاؿ: للبنت النصف وما بقي 
 فللمولى.

 وحدثنا جبارة عن أبي مريم، عن جعفر بن محمد مثلو.
حمد بن عبد اهلل، بن حسن في ابنة وحدثني أبو الطاىر، قاؿ: حدثني أبي عن أبيو، عن م
 ومولى قاؿ: لبلبنة النصف، وما بقي فللمولى. انتهى.

وأخرج البيهقي، قاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قاال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاؽ الضغاني، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا 

عن الحكم، عن عبد اهلل بن شداد بن الهاد: أف ابنة حمزة أعتقت غبلماً لها، فتوفي شعبة، 
وترؾ ابنتو وابنة حمزة، فزعم أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قسم لها النصف، والبنتو 

 النصف .
وأخرج ػ أيضاً ػ بالسند المذكور إلى محمد بن إسحاؽ، ثنا قبيصة، ثنا سفياف، عن منصور بن 

ف األسدي، عن عبد اهلل بن شداد قاؿ: مات مولى إلبنة حمزة، وترؾ إبنتو وإبنة حمزة، حيا
 فجعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلبنتو النصف وإلبنة حمزة النصف .

وكذا روي عن سلمة بن كهيل والشعبي، عن عبد اهلل بن شداد، وابن شداد أخو إبنة حمزة من 



 الرضاعة والحديث منقطع .
 وفي الجوىر النقي: قلت: بل ىو أخوىا ألمها.

وأخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنو أنو قاؿ: أتدروف ما إبنة حمزة منى قاؿ: كانت 
 أختى ألمي.
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وقاؿ ابن سعد أـ عبد اهلل بن شداد سليما بنت عميس أخت أسماء كانت تحت حمزة فولدت 
 ـ أحد فتزوجها شداد بن الهاد فولدت لو عبد اهلل ػ انتهى.لو عمارة، وقيل: فاطمة، وقتل يو 

 وفي مصنف ابن أبي شيبة: أنها فاطمة، وأخرجو الطبراني في )الكبير( .
ذكره في )التلخيص(، وقد قيل عن الشعبي، عن عبد اهلل بن شداد، عن أبيو وليس بمحفوظ، 

نة حمزة، وكل ىؤالء الرواة عن ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم، عن عبد اهلل بن دينار، عن اب
 عبد اهلل بن شداد أجمعوا على إف ابنة حمزة ىي المعتقة ػ انتهى.

وأخرج الدارمي، من طريق يزيد بن ىاروف عن أشعث، عن الحكم، وسلمة بن كهيل عن عبداهلل 
 بن كهيل، عن عبداهلل بن شداد مثلو .

ى اهلل عليو وآلو وسلم ورث بنت حمزة ورواه النسائي، وابن ماجة، من حديث ابنة حمزة أنو صل
 من موالىا.

وأخرج البيهقي ػ أيضاً ػ باإلسناد المذكور إلى محمد بن إسحاؽ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا 
حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بردة: أف رجبًل 

ى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ابنتو النصف مات وترؾ ابنتو ومواليو الذين أعتقوه، فأعط
 ومواليو النصف .

وذكر في )التلخيص( حديث: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ورث بنت حمزة من موالىا ، 
وقاؿ: أخرجو النسائي وابن ماجة من حديثهما، وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعلو 

لطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس، أخرجو النسائي باإلرساؿ، وصحح ىو والدار قطني ا
 الدارقطني.
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)تنبيو(: أخرج الحاكم في )المستدرؾ( في ىذا الحديث بأف اسمها إمامة، ورواه أحمد في 
)مسنده( من طريق قتادة، عن سليمى بنت حمزة، فذكره، قاؿ البيهقي: اتفق الرواة على أف ابنة 

 حمزة ىي المعتقة ػ انتهى.
وأما ما أخرجو الدارقطني في حديث ابنة حمزة، بلفظ: نا أحمد بن محمد بن زياد، ]نا محمد 

بن غالب[ نا سليماف بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، 
 عن ابن عباس، أف مولى لحمزة توفي وترؾ ابنتو وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى اهلل عليو وآلو

 وسلم ابنتو النصف وابنة حمزة النصف، ثم قاؿ: ىكذا حدثناه من أصلو بهذا اإلسناد .
وذكره في )التلخيص( في الفرائض وفي )باب الوالء( حديث: أف ابنتاً لحمزة أعتقت جارية 
فماتت عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم نصف ميراثها للبنت، 

 انتهى.والنصف للمعتقةػ 
وفي )الجامع الكافي( وعن إبراىيم أف مولى لحمزة مات وليس لو ولد فأطعم صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم ابنة حمزة النصف مما ترؾ ػ انتهى.
فمشكل على كبلـ الجمهور، ألف ابنة حمزة ىي بنت المولى وىي سهامية والعباس ىو أخو 

ص الجمهور ناطقة أنو إذا خلف ذوي حمزة ىو عصبة، والوالء ال يرث إال تعصيباً، ونصو 
 سهامو وسهاـ مواله فالميراث لذوي سهامو.

وقد أجيب بأف في إسناده سليماف بن داود المنقري الشاذكوني البصري، قاؿ البخاري فيو: 
 نظر، وقاؿ أبو حاتم: متروؾ الحديث كذا في )الميزاف( ولم يتابع.

 وتوبع عليو من طرؽ كثيرة كما عرفتو سابقًا.وقد أخرج الدارقطني: أف المعتقة ابنة حمزة ، 
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وفي )التخليص( بلفظ: وقاؿ إبراىيم النخعي توفي مولًى لحمزة بن عبدالمطلب فأعطى ابنة 
 حمزة النصف طعمة، قاؿ: وىو غلط ػ انتهى.

فقد أغنى عن المقاؿ ورد بأف كبلـ إبراىيم النخعي ليس بحجة، قاؿ: وكحديث الدارقطني، 
 المعتق حمزة غلط، وخارج عن محط النزاع.وإف 

وما تقدـ أف المعتقة ىي ابنة حمزة ىو الذي اتفق عليو رواة الخبر، قاؿ البيهقي: وىو من أدلة 
الجمهور الناطقة بتوريث المولى لما بقي من السهاـ بعد استيفاء ذوي سهاـ المسألة من 

 النسب لفرائضهم.
 أجاب األولوف عن حجج الجمهور:



ديث ابنة حمزة منقطع قالو البيهقي، وكبلـ إبراىيم عند الدارمي ليس بحجة، والكندية بأف ح
 مجهولة الحاؿ والبلد، وما روي عن بريدة مرسل قالو البيهقي.

وحديث النسائي وابن ماجة فيو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأعلو النسائي باإلرساؿ، وصحح ىو 
يقوؿ بالمراسيل، وكبلـ أحمد بن عيسى، وجعفر بن والدار قطني اإلرساؿ، وىو حجة عند من 

 محمد، وإبراىيم في )الجامع الكافي( ال تقاـو داللة المجموع عن علي، ألنها منقطعة.
 وأجل حجة الجمهور حديث ابنة حمزة.

وقد أجاب عنو صاحب )المنهاج الجلي(: بأنو حكاية فعل فبل حجة فيو، ويمكن أف يكوف 
 جازتو ابنتو..أوصى لموالتو بالنصف وأ

إلى أف قاؿ: وأمير المؤمنين األعلم بما كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يفعلو، فلو فعل 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما ذكرتم لما تعداه أمير المؤمنين، وال يخفى عليو ذلك، وابنة 

 حمزة ىي ابنة عمو ػ انتهى.
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عن علي من طريق سلمة بن كهيل عند البيهقي وعند الدارمي وأجيب عن الجمهور: بأف الرواية 
من طريق الكندية، وعبد الرحمن بن مدلج، وفي )الجامع الكافي( من طريق محمد بن عمر بن 
علي المذكورة في أدلة الجمهور، مؤيدة لما عداىا من الجمهور بصحة طرقها، وكلها معتضدة 

 صريح لفظها مخالف لرواية المجموع.بما ورد عن علي عند البيهقي وكبلمو حجة، و 
وقد يجاب: بأف رواية أحمد بن عيسى، عن محمد بن عمر بن علي، وجعفر بن محمد، 

 ومحمد بن عبد اهلل بن الحسن كلها منقطعة.
وأجاب البيهقي بعد رواية سلمة بن كهيل ما لفظو: والرواية عن علي مختلفة، ثم قاؿ: وقد روي 

 ما رقم، ويمكن أنها لغير اجتهاده في ذلك، واهلل أعلم.عن علي غير ذلك مما يخالف 
قلت: ىذا وجو حسن؛ لجميع ما روي عن علي عليو السبلـ في ىذا الباب والجمع مهما 

أمكن أولى، وإال فبل حاجة للجمع، لعدـ ما يوىم المعارضة فيما بينها، وال يقاؿ: أنها مضطربة 
لي قواًل، ومنطوؽ الشواىد المذكورة عن علي، لثبوت إسنادىا من حيث رواية )المجموع( عن ع
 وما ذكرنا عن علي في أدلة الجمهور كلها أفعااًل.

والقاعدة األصولية عند الجمهور: أف األفعاؿ ال تعارض القوؿ في حديث )المجموع( وألنها 
 حكاية فعل فبل حجة فيها بخبلؼ القوؿ فحجة.

 سلمنا فلغير إجتهاده كما قالو البيهقي.



لجمهور: بأف أدلتهم المذكورة معتضدة بما رواه أبو الشيخ في )الفرائض(: عن محمد أجاب ا
بن الحنفية، عن أبيو علي: في رجل مات، وترؾ إبنتو ومواله، فبلبنتو النصف، وللمولى النصف، 

 قاؿ: ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفعلو ػ انتهى.
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ية أبي الشيخ عن محمد بن أبي الحنيفة مرسلة لعدـ ذكر قلت: ويمكن الجواب: بأف روا
إسناده إلى محمد بن الحنفية، وليس في الخبر ما يدؿ على أف القائل بقولو قاؿ ذلك ىو 

علي، وألف مثل ذلك لم يعهد عن علي في ىذا المجموع وال في غيره، والظاىر في مثل ذلك 
 أعلم ػ أف القائل بذلك محمد بن الحنفية وقوعو في مقاـ اإلحتجاج على الغير فيحمل ػ واهلل

وليس بحجة، ألف من البعيد األبعد أف يقوؿ أمير المؤمنين علي: ))قاؿ بذلك رسوؿ اهلل 
 وفعلو(( ويتعداه قوالً وعمبًل.

والدليل إذا احتمل واحتمل سقط اإلحتجاج بو، على أنك إذا تتبعت أدلة ىذه المسألة من  
مة أىل البيت، تجدىا موقوفة عمن ذكرنا، غير حديث ابنة كتب السنة وشروحها، وكتب أئ

حمزة، فقد رفعو من قد عرفت، وفيو ما تقدـ، ولعل ما في رواية أبي الشيخ ىو حديث ابنة 
حمزة، وإذا صح الحديث بإسناٍد صحيح متصل وقوع ذلك من رسوؿ اهلل فلنعم الحجة، 

 ويجب إتباعو والعمل بو.
ولين من اثنين: للبنت النصف بالفرض سهم، والباقي لها بالرد ومسألة الخبر واضحة على الق

 سهم، على األوؿ وعلى الثاني للمعتق بتعصيب السبب.
فإف كاف مع البنت مثلها أو أكثر أو غيرىا من ذوي سهاـ النسب فعلى صفة ما تقدـ في 

كمل المسألة مسائل الرد والمولى ساقط على القوؿ األوؿ، وعلى الثاني يرث الباقي ما لم تست
 بذوي سهاـ النسب فبل شيء لو إجماعاً، وال تعوؿ بو المسألة؛ ألنو عصبة.
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الثانية: أف المعتق ذكرًا كاف أو أنثى ولو جماعة يرث الباقي بعد فريضة أحد الزوجين، وال 
خبلؼ في ذلك، نحو أف تخلف المعتقة زوجها ومعتقها، فالمسألة من اثنين: للزوج النصف 

 مو بتسهيم السبب، والباقي لمعتقها بتعصيب السبب.سه
وكذا لو مات المعتق عن زوجتو ومعتقو، فالمسألة من أربعة: من مخرج فرضها لها الربع سهم 



بتسهيم السبب، والباقي للمعتق بتعصيب السبب ػ أيضاً ػ وإذا كانت الزوجة أكثر من واحدة 
فهو الماؿ فيأخذف فرضهن من الماؿ، لكل اعتبر التصحيح بضرب، وىن في مسألتهن وما بلغ 

 واحد منهن سهم والباقي للمعتق ػ واهلل أعلم.
وسواء انفرد أحد الزوجين مع المولى أـ كاف معهما من ذوي األرحاـ، فلو الباقي دوف ذوي 

 األرحاـ فبل شيء لهم، وبدوف أحد الزوجين فلو الماؿ كامبلً كذلك دونهم.
 كما دؿ على ذلك قولو:
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 ]مولى العتقاة مع األرحاـ[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ: ))أنو كاف يورث مولى العتاقو 

 دوف الخاؿ والعمة، وغيرىما من ذوي األرحاـ((.
 بيض لو في )التخريج( وىو بلفظو في )المنهاج الجلي(.
ذ كاف علي عليو السبلـ يورث مولى وذكر في )البحر( بلفظ: وىو أقدـ من ذوي األرحاـ؛ إ

العتاؽ دوف العمة والخالة، وغيرىما، قاؿ في )تخريج البحر( ىكذا جاءت األخبار، ولعلها في 
 )اإلنتصار(.

والحديث يدؿ على ثبوت ميراث المولى من عتيقو وعلى عدـ ثبوت ميراث ذوي أرحاـ العتيق 
و معتقها وعن خالو أو عمتو أو معاً، أو مع معتقو، فإذا مات المعتق أو المعتقة عن معتقو أ

غيرىما من ذوي أرحاـ العتيق فميراثو للمعتق، وال حظ لذوي أرحاـ العتيق في الميراث كما 
 صّرح بذلك الخبر.

وذكره في )الجامع الكافي( و)المنهاج الجلي( و)البحر( و)الخالدي( وغيرىم، وىو مذىب 
ثابت، وجمهور الصحابة فمن بعدىم، ورجح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن 

للمذىب، وذكره الشيخ العصيفري في مؤلفاتو، وسائر كتب فرائض الهادوية ناطقة بذلك، وىو 
 قوؿ أكثر أئمة أىل البيت.

وذكر الحافظ بن حجر في )فتح الباري(: ))إجماع الفقهاء: أنهم جعلوا ما يخلفو المعتوؽ إرث 
 ا فلمواليو دوف ذوي أرحامو ػ انتهى .العصبة دوف مواليو، فإف فقدو 

وقاؿ ابن عباس، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن علي والناصر، والثوري، وروي عن 
علي، وغيرىم، أف موالى العتاؽ ال يرثوف إال بعد ذوي أرحاـ الميت. قاؿ في )الخالدي(: حكاه 



 الفقيو يوسف عنهم.
 عبي، والنخعي، ولم يذكر زيد بن علي والناصر.قلت: وزاد نسبو غيره إلى مسروؽ، والش
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احتج األولوف بحديث األصل، واحتج اآلخروف بما أخرجو البيهقي، قاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل 
الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، نا يزيد بن ىاروف، نا 

 يورث موالي مع ذوي رحم شيئاً(( . محمد، عن الشعبي، ))قاؿ:كاف عبد اهلل ال
وأخرج ػ أيضاً ػ في )باب الميراث بالوالء( بلفظ: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، أنا الحسن بن 
يعقوب العدؿ، أنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا سفياف الثوري وشعبة، عن منصور، عن 

اف ذوي األرحاـ دوف الموالي، فضيل بن عمرو، عن إبراىيم، قاؿ: كاف عمر وعبد اهلل يورث
 فقلت لو: أفكاف علي يفعل؟ فقاؿ: كاف علي أشدىم في ذلك .

وتقدـ في حجج القائلين بتوريث ذوي األرحاـ، ما لفظو: ففي مصنف أبن أبي شيبة، عن 
 الثوري، أخبرني منصور عن حصين، عن إبراىيم.. إلى آخره، بلفظو.

الكريم، عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ومسروؽ، وفيو: عن ابن جريج، قاؿ: قاؿ ]لي[ عبد 
والشعبي، والنخعي: إف الرجل إذا مات، وترؾ مواليو الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إال أماً، أو 
 خالًة دفعوا ]ميراثو[ إليها ولم يورثوا مواليو معهما ، وأنهم ال يورثوف مواليو مع ذي رحم ػ انتهى.

يبة، وعبد الرزاؽ، وسعيد بن منصور، وابن ماجة، عن إبراىيم، وروى سفياف الثوري، وابن أبي ش
 قاؿ: كاف عمر، وعلي، وابن مسعود يورثوف ذوي األرحاـ دوف المولى .. إلى غير ذلك.
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وىي تدؿ على إسقاط المولى من الميراث مع ذوي أرحاـ المعتق، وجعلوا وجودىم مانع من 
نع مع وجود المقتضى ولم أجد لهم حجة إال ما ذكرنا، توريث المولى، فاشترط فيو عدـ الما

ولعلهم أخذوا ذلك من قوة الوراثة برحم النسب؛ ألنها أصلية من أصل الخلقة، بخبلؼ الوراثة 
بالوالء، فإنها تحدث من بعد إف لم تكن، ومن ثبوت الوراثة بالرحم من جهات شتى بخبلؼ 

 الوراثة بالوالء فمن جهة واحدة ونحو ذلك.
د اختلفت الرواية عن علي في ىذه المسألة، وثبت كل منها عنو، وكلها أفعاؿ ال يقع بينها وق

التعارض، والتي مع اآلخرين أكثر طرقاً من رواية )المجموع( ورواية )المجموع( أكثر عمبًل عند 



من ذكرنا، ويمكن أنو تغير اجتهاده في ذلك، إال أف يعرؼ المتأخر منهما فلو حكمو، وإال 
 ناظر نظره.فلل

)تنبيو(: ذكر اإلماـ عليو السبلـ في )الحديث األوؿ( عدـ ثبوت وراثة المولى مع ذوي سهاـ 
عتيقو من النسب وثبوت وراثتو مع ذوي سهاـ عتيقو من السبب للباقي، وفي الثاني ثبوت وراثتو 

 دوف ذوي أرحاـ عتيقو فبل ميراث لهم معو.
عصبة عتيقو من عدمها، والذي عليو علماء األمصار من وبقي الكبلـ في ثبوت وراثة المولى مع 

السلف والخلف أف عصبتو أولى بميراثو من مواله، وسواء كانت عصبتو أصلية أو طارئة، 
 وميراثهم على الترتيب المذكور في باب العصبة.

كأف يخلف بنتو وأختو ومواله فللبنت النصف، ولؤلخت النصف، ألنها عصبة مع البنت وسقط 
 ى بخبلؼ عصبة المولى فسيأتي أف المراد بها األصلية فقط.المول
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وما ذكرناه ىو صريح المفتاح وغيره بلفظ وال يرث المولى إال بعد عدـ العصبات أي عصبات 
العتيق من النسب إجماعاً وذكره في )البحر( وغيره، وذكره ابن بطاؿ، قاؿ الحافظ ابن حجر 

لك في )الجامع الكافي( و)المنهاج الجلي( و)الخالدي( وفيو في )الفتح( و)الوسيط( وىو كذ
ذكر إجماع الفقهاء أنهم جعلوا ما يخلف العتوؽ أرثاً لعصبتو دوف مواليو ػ انتهى، وغيرىا من  

 كتب الفرائض.
والحجة على ذلك ما أخرجو الدارمي في )مسنده( بلفظ: أخبرنا يزيد بن ىاروف، أنا األشعث، 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجبًل يباع فساـو فيو،  عن الحسن: أف النبي
ثم تركو، فرآه رجٌل فاشتراه فأعتقو، ثم أتى بو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إني 

اشتريت ىذا فأعتقتو، فما ترى؟ قاؿ: أخوؾ وموالؾ .. إلى أف قاؿ: فما ترى في ميراثو ؟ قاؿ: 
 ؾ عصبة فأنت وراثو .إف مات ولم يتر 

وأخرجو البيهقي بإسناده إلى يزيد بن ىاروف إلى آخره بلفظ: إسناده ومتنو إال قولو: ))ولم يترؾ 
 عصبتو(( فقاؿ: ))ولم َيدع وارثاً فلك مالو(( قاؿ البيهقي: ىكذا مرسبلً .

شريتو  وفي )التلخيص(: روى أف رجبلً أتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم برجل، فقاؿ أني
فأعتقتو، فما أمر ميراثو فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف ترؾ عصبة فالعصبة أحق 

 وإال فالوالء لك ((.
البيهقي وعبد الرزاؽ، واللفظ لو، وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أف رجبلً أراد أف يشتري 



لم عن ميراثو فقاؿ: ))إف لم عبداً فذكر الحديث وفيو أنو سئل النبي صلى اهلل عليو وآلو وس
 يكن لو عصبة فهو لك (( انتهى.
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قلت: والحسن إذا أطلق فالمراد بو البصري عند أىل الحديث، وصرح بذلك الجمهور، وكذا 
في )الطبقات( والخبر ىذا وإف كاف مرسبًل في اللفظ فهو في الواقع عن أمير المؤمنين مرفوعاً؛ 

( في ترجمة الحسن البصري بعد أف ساؽ من األدلة على سماعو لما نص عليو في )الطبقات
 من علي بن أبي طالب بلفظ، قاؿ: ومنها: أنو جاء عن الحسن البصري.

وذكره المزي في )تهذيبو( من طريق أبي نعيم بسنده إلى يونس، أنو سأؿ الحسن: لم ترفع 
ؿ: سألتني عما لم يسألني الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنت لم تدركو؟ فقا

أحد قبلك، ولوال منزلتك مني ما أخبرتك أني في زماف، وكاف في زمن الحجاج كل شيء 
سمعتو أقوؿ فيو، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير 

 أني في زماف ال أستطيع أذكر علياً ػ انتهى.
ذر الواضح وال غيره حتى عدوه من المدلسين وىو عنو ولعل البيهقي لم يعثر على ىذا الع

بمعزؿ، إذ قد صرح بسماعو من علي، وفي لفظ )الطبقات( وقاؿ أبو زرعو: كل شيء، قاؿ 
الحسن، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وجدت لو أصبلً ما خبل أربعة أحاديث ػ 

 انتهى.
عمـو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ومن  وىذا الخبر ليس منها كما في )الطبقات( ويؤيده

ترؾ ماالً فلعصبتو .. (( وقد تقدـ. إذ وجودىم مانع من إرثو، فاشترط فيو عدـ المانع ووجود 
 المقتضى.

فإف لم يخلف إال معتقو فقط فالميراث لو؛ لما تقدـ من األدلة في )شرح الباب( ولما سيأتي 
 لو الوالء ثبت لو الميراث. في الحديث اآلتي، ولئلجماع أف من ثبت
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ؽ ػ بكسر التاء ػ مع ذوي سهاـ المعَتق ػ بفتح  وقد عرفت ما تقدـ من الكبلـ على المعِتًِ
التاء ػ ومع ذوي أرحامو، فإف لم يكن لو إال ورثة مواله فلعصبتو األصليو دوف الطارئة، كبنت 

و لما ثبت أف اإلبن مع قوتو ال مواله وأخت مواله فتعصيب األخت طارئ بالبنت ال حكم ل



يعصب أختو فكذلك البنت ال تعصب األخت باألولى واألحرى والعصبة األصلية ىم الذين 
تقدـ ذكرىم في باب العصبة إف كانوا أحياء، وميراثهم على الترتيب الذي تقدـ إال في الجد 

 واألخوة ففيو خبلؼ.
خ وإبنو على الجد في الوالء؛ ألنهما فقاؿ أصحاب الشافعي: أصح القوؿ للشافعي يقدـ األ

 يدلياف إلى أبي المعتق بالبنوة ػ يعني في كونهم أبناء لو ػ والجد يدلي باألبوة والبنوة أقوى.
والقوؿ الثاني ػ ورجح للمذىب ػ يستوي الجد واألخ، ويقدـ الجد على ابن األخ. قالوا: 

عن القياس في النسب اإلجماع  والمعتمد األوؿ؛ ألنو األقيس في النسب أيضاً لكن صدنا
 بخبلؼ الوالء.

وقاؿ أبو حنيفة: يقدـ الجد وال شيء لؤلخ، وقاؿ أبو يوسف ومحمد ىو بينهما، قاؿ أصحاب 
الشافعي: واألصح ىنا تقديم ابن عم ىو أخ من أـ على ابن عم ليس كذلك، ألف قرابة األـ لما 

د ورث بها كما مر، والجمهور: أنهما لم تورث بها ىنا أعتبرت مقوية بخبلؼ النسب، ألنو ق
 سواء في الباقي بعد فرض التسهيم.

 وقد تقدـ في باب الجد أنو يقاسم اإلخوة ولو كثروا.
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والوجو في ذلك: ما ثبت أف الوالء ال يورث بو إال تعصيباً؛ لداللة ما أخرجو الدارمي من طريق 
اد بن أبي مريم: أف امرأة أعتقت عبدًا، محمد بن عيسى، حدثنا معمر، حدثنا خصيف، عن زي

ثم توفيت وتركت ابنها وأخاىا، ثم توفي موالىا، فأتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ابن 
المرأة وأخاىا في ميراثو، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ميراثو البن المرأة ..(( 

 الحديث.
سهامو؛ لما أخرجو الدرامي بلفظ: حدثنا محمد ويختص العصبة بميراث معتق مورثو دوف ذوي 

بن عيسى، ثنا ىشيم، أنا منصور، عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي في رجل أعتق 
 مملوكاً، ثم مات المولى وترؾ المعتق أباه وإبنو، قاؿ: ))الماؿ لئلبن(( .

ة، عن سعيد بن وأخرج ػ أيضاً ػ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن قتاد
 المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترؾ أباه، وابن إبنو؟ قاؿ: ))الوالء إلبن اإلبن(( .

وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق شعبة، قاؿ: سمعت الحكم وحماد يقوالف ىو لئلبن ػ انتهى .. إلى 
ترؾ غير ذلك من أدلة مرفوعة وموقوفة عن الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ فمن بعدىم، قولو: و 

المعتق ػ بفتح التاء ػ أي المتوفي بعد مواله ترؾ أباً مواله وابن مواله، والمراد بالرجل في الثاني 



 المعتق المتوفي بعد مواله وابن ابن مواله، لقولو: ))الوالء إلبن االبن((.
دلت ىذه األخبار عن ثبوت الوراثة بالوالء لعصبة المعتق من المعتق دوف ذوي السهاـ من 

، وىذه األخبار وإف كانت من قوؿ زيد بن ثابت والشعبي والحكم وحماد وغيرىم، فهي النسب
 حجة؛ العتضادىا بالمرفوع من طريق زياد بن أبي مريم وباإلجماع وال مخالف.
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وما رواه الدرامي عن إبراىيم، من طريق محمد بن الصلت أنا مغيرة قاؿ: سألت إبراىيم عن 
مات ومات المولى فترؾ المعتق أباه وإبنو فقاؿ: ألبيو كذا وما بقي فئلبنو ػ رجل اعتق مملوكاً ف

 انتهى. فقد سبق اإلجماع ولم نجد لو متابعًا.
والوجو في ذلك أف ابن المولى عصبة وأبا المولى سهامي وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

رىم أناثهم إذ ىو خاص بالرجاؿ ))الوالء ال يرث إال تعصيباً (( وسيأتي أنو ال يعصب فيو ذكو 
 الذين ىم العصبة دوف النساء إال أف ينفردف عن العصبات كاف لهن.

بشرط أف ال يكوف للمعتق ذو سهم وال ذو رحم من النسب وسيأتي الكبلـ على حصر مسائل 
الوالء وفي )البحر( المذىب وأبو حنيفة والشافعي ومالك وابن المولى إذ حكم بو عمر ولم 

 بل صوبو علي عليو السبلـ. انتهى.ينكر، 
وبو قاؿ علي وزيد بن ثابت، وجمهور الصحابة والشعبي، وحماد، ومحمد بن منصور والحكم 

 وزياد، والشيباني، والهادي، ورجح للمذىب.
وال خبلؼ في ذلك إال ما يروى عن النخعي، وىو مردود بما ذكرنا وبرىاف كل ذلك اإلجماع 

 يقـو مقاـ من قبلو على ترتيب العصبة المذكورة آنفاً. على أف كل واحد من العصبة
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ىذا وقد حصر العلماء مسائل والء العتاؽ في نيف وعشرين مسألة منحصرة فيما سنذكر، وىي 
أف عصبة الميت أقدـ بميراثو من الموالي ومن عصبتو ومن ذوي سهامو، ومن ذوي أرحامو فإف 

عصبتو وال لذوي سهامو وال لذوي أرحامو وال شيء ألرحاـ لم يكن فميراثو للمولى وال شيء ل
الميت، ولو الباقي مع ذوي سهاـ الميت أف بقي وإال فبل، وعلى كبلمو المجموع لذوي سهاـ 
الميت فرضاً وردًا فإف لم يكن فلؤلقرب من عصبتو كذلك ولذوي سهاـ الميت فرضاً ورد وال 

لى كبلـ غيره مع عدـ المولى عصبتو، وال شيء للمولى وعصبتة على كبلـ )المجموع(، وع



 شيء لذوي سهاـ المولى وال لذوي أرحامو.
فإف لم يكن للميت ذو سهاـ فلذوي أرحامو فرضاً ورداً على الخبلؼ المذكور وال شيء لذوي 

سهاـ المولى وال لذوي أرحامو فإف لم يكن فلذوي سهاـ المولى فرضاً ورد، وال شيء لذوي 
ة المولى أقدـ من عصبة مولى مواله وال شيء لذوي سهاـ مواله وال لذوي أرحاـ المولى وعصب

 أرحاـ مواله مع عصَبة مولى مواله.
واعلم أف ذوي أرحاـ الميت أقدـ من ذوي سهاـ المولى أو سهاـ عصبتو ذكره في )البحر( 

وأقدـ ممن لم يوجد شرطهم من الموالي وعصباتهم اآلتي ذكره فإف عدـ المعتق وعصبتو 
لذوي أرحاـ العتيق فإف ترؾ ذوي أرحامو وال وارث لو سواىم فالماؿ لهم ونسبو في )البحر( ف

 إلى الهادوية األكثر لبيت الماؿ.
قاؿ في )المنار(: توجيو ىذا بأف ذوي األرحاـ إنما يرثوف بمن أدلوا بو ويقوموف مقامهم فيرثوف 

وأما بيت الماؿ فإنما يوضع فيو كما  ميراثهم فكأنو ترؾ معتقو أو ذوي سهاـ معتقو أو عصبتهم،
 يوضع الماؿ المجهوؿ مالكو فيوضع في المصالح.
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وأما ذوي األرحاـ فالظاىر أنهم ما يأخذوف الماؿ وراثة، بدليل أنهم يفاضلوف بحسب من أدلوا 
بو، ولعطفهم على الوارث في األحاديث لقوة ميراث المعطوؼ عليو فيها وإف كانوا يعطفوف 

 لرحامو فهم أخص من سائر ما يعطي في بيت الماؿ ػ انتهى.ل
وال شيء لذوي سهاـ مواله وال ألرحامو مع عصبة مواله وذوي أرحاـ المولى ال شيء لهم مع 

ذوي سهاـ المولى ومولى المواالة وال شيء لو مع ذوي أرحاـ مواله فإف لم يوجد للمتوفي أحد 
 ممن ذكرنا فلبيت الماؿ.

ثوف بطريقة األولى أعني أولى من بيت الماؿ أربعة وىم )ذوي سهاـ المولى من نعم والذين ير 
 النسب، وذوي أرحامو( ورجح للمذىب خبلفاً لسائر الفقهاء )ومولى المواالة( وسيأتي.

ورجح للمذىب، خبلفاً للناصر، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي: فبيت الماؿ عندىم أولى 
ه الشيخ العصيفري وفي الخالدي، ورجح للمذىب أنهما عصبة ومولى األـ والجدة على ما ذكر 

 لمالو من المنة باعتاؽ األـ والجدة بشرط أف يكوف زوج كل واحدة مملوكاً، وسيأتي.
ومن أعتق قبل حيازه الماؿ إلى بيت الماؿ ػ أي قبل قبض الميراث إلى بيت الماؿ ػ فهو أولى 

اث فإف كاف ثم وارث غيره لم يستحق العتيق بالماؿ من بيت الماؿ لرحمو ال من جهة المير 
 شيئاً إذ قد ملكو كما في )البحر(.
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قاؿ في )الخالدي( وىذا التفصيل ىو المروي عن علي ورواية عن ابن مسعود وىو كبلـ 
الهادي واختير للمذىب، وفرقوا بين من أعتق ومن أسلم، بأف من أعتق كاف حالة الموت من 

لتو المانعة من قبل غيره وعتقو موقوؼ على اختيار غيره، فكاف أولى من جملة المسلمين وع
بيت الماؿ، بخبلؼ من أسلم فعلتو من قبل نفسو وزوالها موقوؼ على أختياره وىو عليها حالة 

 الموت ولم يزلها قبل الموت، فكاف المسلموف أولى منو.
اء، غيرىم: أنو ال فرؽ بين من وقاؿ عمر وعثماف ورواية عن ابن مسعود، وبو قاؿ الحسن، وعط

اعتق وبين من أسلم في أف كل واحد منهما أولى من بيت الماؿ وإف كاف ثمة وارث غيرىما 
أخذ معو نصيباً، والخبلؼ للمؤيد باهلل في رواية، والشافعي: أف بيت الماؿ أولى من المعتق قبل 

ة: إف اإلعتبار بإسبلمو أوعتقو قبل الحيازة، وقاؿ المؤيد باهلل: والذي نقوؿ بو وعليو عامة الساد
موت الموروث، فإذا أعتق أو أسلم بعد الموت لم يرث شيئاً، وىذا القوؿ يروى عن علي، وزيد 

بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وبو قاؿ حماد ومالك، والشافعي وغيرىم، وبو قاؿ 
 محمد بن منصور وىو صريح )الجامع الكافي(.

قد خرج وثبت للورثة قبل إسبلمو واستحق كل واحد سهمو من الميراث  وعللوا بأف الميراث
 بموت السيد.

 ولما ذكر اإلماـ عليو السبلـ حكم الميراث بالوالء بين لمن الوالء بقولو:
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 ]ال والء إال لذي نعمة[
 ترث حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي، أنو قاؿ: ))ال والء إال لذي نعمة ، وال

 النساء من الوالء إال ما أعتقن وكاف يقضي بالوالء للكبر((.
ضبط في نسخو )المجموع( بخط المؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ كما وجدت ذلك في كثير من نسخ 

)المجموع( القداـ الُصحاح ػ بضم الكاؼ وإسكاف الباء ػ وىكذا ىو في ىامش )التخريج( 
 في )المنهاج الجلي(.وبيض لو ولم أجده على ىذا السياؽ إال 

[ 37ويشهد لو قولو تعالى: }َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي َأنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِو َوَأنْػَعْمَت َعَلْيِو{]األحزاب:
 وحديث: ))الوال لمن أعتق (( اآلتي ذكره مع غيره.

 ولفصوؿ مفردات الخبر جملة شواىد سنذكرىا عند الكبلـ على مفرداتو.



العتق نعمة يثبت بها الميراث والوالء لمن أعتق ذكرًا كاف أـ أنثى، والحديث يدؿ على أف 
 ولؤلقرب الذكر من عصبة المولى، فاشتمل الخبر على ثبلث مسائل:

المسألة األولى: قولو )ال والء إال لذي نعمة(: يدؿ على أف والء العتاؽ الذي يثبت بو الميراث 
نعمة ػ أي لصاحب نعمة ػ والمراد بها نعمة العتق من العتيق ذكراً كاف أو انثى ال يكوف إال لذي 

 سواء كاف من ذكر أو انثى.
وتقدـ في )شرح الباب(: أف العتق نعمة وأنعاـ ومنو يرث بها المعتق من عتيقو وىو اسم للماؿ 

الموروث من عتيقو، ولفظ )المنهاج الجلي( الوالء ىو أنعاـ يثبت بو الميراث للسيد المنعم 
 ، وجعلو إياه وارثاً ومالكاً ػ انتهى.على المنعم عليو
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يشهد لهذه المسألة ما تقدـ من األدلة في )شرح الباب( ومن ذلك ما أخرجو ابن حـز عن 
الشعبي، أنو قاؿ: ال والء إال لذي نعمة، وأخرج البخاري في )الصحيح(: حدثنا ابن سبلـ 

ألسود، عن عائشة، قالت: قاؿ رسوؿ أخبرنا وكيع، عن سفياف، عن منصور، عن إبراىيم، عن ا
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الوالء لمن أعطى الورؽ وولى النعمة ((.

وأخرجو الترمذي، من وراية عبد الرحمن بن مهدي، وأخرج أبو داود قاؿ: حدثنا عثماف ابن أبي 
ألسود، عن شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن سفياف الثوري، عن منصور، عن إبراىيم، عن ا

عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الوالء لمن أعطى الثمن وولى نعمة(( 
. 

أي نعمة العتق، تفرد بو الثوري أي بقولو: ))وولى النعمة(( وتابعو جرير عن منصور، معناه لمن 
إال بالعتق، سواء   أعتق بعد اعطاء الثمن؛ ألف والية النعمة التي تستحق بها الميراث ال تكوف

 كاف من الرجل أو من المرأة أو منهما.
 وأخرجو البخاري تعليقاً: ))الوالء لمن أعتق ((.

قاؿ ابن حجر في )الفتح(: ومعنى قولو: ))أعطى الورؽ(( أي الثمن كما ىو صريح رواية أبي 
ي أعتق ومطابقتو داود المذكورة، وإنما عبر بالورؽ؛ ألنو الغالب ومعنى قولو: ))وولي النعمة(( أ

لقولو: ]الوالء[ لمن أعتق أف صحة العتق تستدعي سبق الملك والملك يستدعي ثبوت 
 العوض.
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قاؿ الكرماني: البلـ لئلختصاص أي في قولو: ))لمن أعتق(( يعني الوالء مختص، واختصاصو 
لئلستحقاؽ، وىي  بالبلـ، ولكن كوف البلـ فيو لئلختصاص فيو نظر؛ ألنو لم ال يجوز أف يكوف

[ واستحقاؽ المعتق للوالء 1الواقعة بين معنى وذات كالبلـ في }َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفيَن {]المطففين:
 ال ينافي استحقاؽ غيره، ويجوز أف يكوف للصيرورة ػ انتهى بزيادة .

 وذكر في )التخليص( حديث: ))الوالء لمن أعتق (( متفق عليو من حديث عائشة. انتهى.
لخبر في قصة بريرة عند الجماعة، كلهم من حديث عائشة، وعند مسلم من حديث أبي وأصل ا
 ىريرة.

وذكر أصحاب منصور كأبي عوانة بلفظ: إنما الوالء لمن أعتق ، ورواه أصحاب إبراىيم  
 كالحاكم، واألعمش، وأصحاب األسود، وأصحاب عائشة، وكلها في كتب السنة.

دة: ))وولي النعمة(( وتابعو جرير عن منصور بزيادة، فيحتمل وتقدـ ذكر ما تكلم بو الثوري بزيا
 أف يكوف منصور رواه لهما بالمعنى.

وأخرج البخاري من طريق ابن سبلـ عن وكيع، عن سفياف، عن منصور، عن إبراىيم عن األسود 
عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الوالء لمن اعطى الورؽ وولي 

 عمة (( انتهى.الن
وقد عرفت فيما ذكرنا آنفاً مطابقة ىذه الزيادة لحديث األصل، وصحة اإلستشهاد بقولو: 

))الوالء لمن أعتق (( لما ثبت أف العتق نعمة، وصحة العتق يستدعي سبق الملك، والملك 
 يستدعي ثبوت العوض.
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أعتق (( رواه الطبراني في )األوسط( وفي )الباب( عن علي عليو السبلـ مرفوعاً: ))الوالء لمن 
وفيو ابن لهيعة وحديثو حسن، وعن ابن عباس، أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 

))الوالء لمن أعتق (( رواه الطبراني، وفيو النضر أبو عمر، وقد وثقو جماعة وضعفو بعضهم 
 وبقية رجالو ثقات.

الثابت للمعتق بنعمة عتقو ورود النص النبوي في قولو ويؤيد ماذكرنا من ثبوت الوراثة ىنا بالوالء 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الوالء لحمة كلحمة النسب (( .

أخرجو الحاكم، والشافعي، والبيهقي، وأبو يعلى الموصلي في )مسنده( وأخرجو ابن حباف في 
 )صحيحو( عن أبي يعلى.

عتاقو أدخلو في لحمة نسبو، وصار لو بمنزلة ووجو التشبيو بلحمة النسب، أف سيد العبد كأنّو بإ



 أبيو النتسابو إليو وإلى عصبتو بالوالء، فيقاؿ: مولى فبلف ومولى بني فبلف.
 وقد ثبت الميراث بالنسب فيما تقدـ، فيثبت ىنا الوراثة بالوالء.

وأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف بن عيينة، عن مسعود بن كداـ، ]عن عبد 
 بن رباح[ عن عبد اهلل بن معقل، عن علي بن أبي طالب، قاؿ: ))الوالء شعبة من النسب ، اهلل

 من أحرز الوالء، أحرز الميراث(( .
ومن طريق الحجاج بن المنهاؿ، نا حماد بن زيد أنا أيوب السختياني، عن محمد ابن سيرين، 

 أنو كاف يقوؿ احقهم بالوالء أحقهم بالميراث.
في( ثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن عباس بن دريج، عن وفي )الجامع الكا

عمراف بن رباح، عن ابن معقل قاؿ: قاؿ علي عليو السبلـ: ))الوالء شعبة من الرؽ ، فمن أحرز 
 الميراث أحرز الوالء(( .
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ميراث أحرز وقد روى عن الشعبي، عن عبد اهلل، أنو قاؿ: ))الوالء بمنزلة الميراث فمن أحرز ال
 الوالء(( وفي حديث بريرة: جعل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الوالء لعائشة ، ألنها أعتقتها.

وما دؿ عليو حديث األصل في ىذه المسألة: أنو ال والء إال لمن أعتق لذي نعمة، يقتضى أف 
فثبت الميراث والء العتاؽ ثابت لمن لو النعمة ذكراً كاف أو أنثى، وثبوت النعمة إنما ىو بالعتق 

بو؛ لما ذكرنا في )شرح الباب( وفي ىذه المسألة وىو إجماع الصحابة فمن بعدىم، ولم أطلع 
 على خبلؼ في ىذه المسالة بعد مزيد البحث إال ما سيأتي.

قاؿ ابن بطاؿ في حديث: ))الوالء لمن أعتق (( يقتضي ثبوتو لمن أعتق ذكراً كاف أو انثى، وىو 
 مجمع عليو ػ انتهى.

العتق ىو المراد بالنعمة في حديث األصل، فدؿ على ما ذكرنا من أف والء العتاؽ عاـ للرجاؿ و 
والنساء فيمن أعتقوا، وجرت السنة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف الميراث بالوالء 

 من العتيق ثابت لمن أنعم بالعتق ذكرًا كاف أو أنثى.
وغيره وما ذكرنا من األدلة ىو الحجة لما نص عليو في وأشار إلى ذلك في )الجامع الكافي( 

)المفتاح( وغيره من كتب الفرائض: أف والء العتاؽ عاـ للرجاؿ والنساء فيمن أعتقوا، سواء كاف 
 بالمباشرة أو بالسراية، وتماـ الكبلـ على ىذه المسألة سنذكره في المسألة اآلتية.

تقدـ لمزيد البياف واإليضاح، لما سيأتي، ولما سنذكره وإنما أفردنا ما سيأتي بالذكر من عمـو ما 



من الداللة في المسألة الثانية، وىي قولو: ))وال ترث النساء من الوالء شيئاً إال ما أعتقن (( 
 ىكذا لفظو في )الجامع الكافي( و)المنهاج الجلي( وغيرىما.
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ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن ومن الشواىد لهذه المسألة، ما أخرجو الدارمي قاؿ: حد
 طاووس، قاؿ: ))ال ترث النساء من الوالء إال ]والء[ ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن(( .

وأخرجو بلفظ متنو من طريق الحسن، وأخرج البيهقي من طريق علي، وعمر، وزيد بن ثابت: 
 ))أنهم كانوا ال يورثوف النساء من الوالء إالّ والء من أعتقن(( .

وأخرج الدارمي بلفظ، ثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السبلـ بن حرب، عن األعمش، عن 
إبراىيم، عن سليماف بن يسار، أنهم قالوا: ))ال ترث النساء من الوالء إال ما أعتقن أو كاتبن(( 

. 
وأخرج البخاري في )صحيحو( تعليقاً في )ترجمة باب ميراث النساء( من الوالء، وأخرج 

طريق إبراىيم بلفظ: ))كاف عمر، وعلي، وزيد بن ثابت ال يورثوف النساء من الوالء  البيهقي من
 إال ما أعتقن(( وفيو حديث: ))ال يرثن إال من أعتقن ((.

وذكره في )التلخيص( ونسبو إلى ابن أبي شيبة، من طريق الحسن وفي )الجامع الكافي( قاؿ 
 ((.محمد: ))وال ترث النساء من الوالء إال ما أعتقن

قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح( فقاؿ األبهري: ليس بين الفقهاء اختبلؼ أنو ليس للنساء 
 من الوالء إال ما أعتقن أو أوالد من أعتقن .

 دؿ قوؿ أمير المؤمنين عليو السبلـ في ىذه المسألة على حكمين:
لنساء المولى أي  األوؿ: قولو: وال ترث النساء من الوالء شيئاً يدؿ على عدـ ثبوت الميراث

 لذوي سهامو، إال بالوالء الثابت لمورثهن من عتيقو سواء انفردف عن المعصب أـ ال.
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والوجو في ذلك أنهن سهاميات، والوالء ال يرث إال تعصيباً أو صرف عصبة بأخوتهن أو بمن ىو 
يكوف أصلياً، وما  أسفل منهن؛ ألف تعصيبهن طار، وتقدـ في تعصيب الوالء أف المعتبر فيو أف

ىنا ىو الحجة لما ذكره علماء الفرائض في مؤلفاتهم في قولهم: وأربعة ال يعصبوف أخواتهم، 
 وذكروا منهم ابن المولى.



نحو أف يخلف المعتق ابن مواله وبنت مواله، فالولى والميراث بو البن مواله وال شيء لبنت 
 مواله، وىكذا سائر عصبة المولى مع خواتهم.

قدـ أف ميراثهن بالوالء الثابت لمورثهن من عتيقو أولى من بيت الماؿ إذا انفردف عن وقد ت
المعصب كاف لهن إذا لم يكن للعتيق ذو سهم في النسب وال ذو رحم، وظاىر ما ىنا أف ال 

شيء لهن مطلقاً، ويدؿ مفهـو ىذا الحكم على ثبوت الوراثة بالوالء للعصبة من النسب، 
 ذلك في المسألة اآلتية إف شاء اهلل.وسيأتي الكبلـ على 

وأما الثاني وىو المستثنى بقولو: ))إال ما أعتقن(( فقد دؿ عليو عمـو أدلة المسألة األولى أف 
 الوالء لمن أعتق أي سواء كاف ذكراً أـ انثى، وىو مجمع عليو.

اشترت وأخرج الدارمي من طريق أشعث عن جهم بن دينار، عن إبراىيم، أنو سئل عن أختين: 
إحداىما أباىا فأعتقتو، ثم مات؟ قاؿ: لهما الثلثاف فريضتهما في كتاب اهلل، وما بقي فللمعتقة 

 دوف األخرى .

(2/167) 

 
 

وأخرج البيهقي، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبداهلل، أنا أحمد بن عبيد 
عن عبد الواحد بن عبد اهلل  الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا محمد بن حرب، ثنا عمر بن رؤبة،

البصري، عن واثلة بن األسقع، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))تحوز المرأة ثبلثة 
 مواريث : لقيطها، وعتيقها، وولدىا الذي العنت عليو(( انتهى .

قاؿ البيهقي: ىذا غير ثابت ، وقاؿ الخطابي: ىذا غير ثابت عند أىل النقل وكذلك قاؿ في 
 رح السنة(.)ش

وقاؿ البيهقي ػ أيضاً ػ : لم يثبتو البخاري وال مسلم لجهل بعض رواتو، قاؿ البخاري عمر بن 
رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد فيو نظر أخبرناه أبو سعيد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قاؿ: 

لواحد سمعت بن حماد يذكره عن البخاري قاؿ أبو أحمد: أنكروا عليو أحاديثو عن عبد ا
 البصري ػ انتهى .

وأخرجو أبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجو والدار قطني ، وقاؿ الترمذي: حسن غريب 
ال يعرؼ إال من حديث محمد بن حرب، وفي سنده عند الدارقطني داود بن رشيد بالتصغير، 

 عن محمد بن حـز إلى آخر اإلسناد وداود وىو الهاشمي.
يل روى عنو مسلم، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجو، والدار قطني، قاؿ الدارقطني: ثقة نب

وأخرجو الدارقطني بسند آخر، ومحمد بن حرب روى عنو أىل السنن األربعة قاؿ في 



 )التقريب(: ثقة من التاسعة.
 وفي )الخبلصة( وثقو ابن معين والنسائي، وعمر بن رؤبة صدوؽ ػ انتهى.

أتي ذكره في ميراث ابن المبلعنة في األبواب المتعلقة وصحح صاحب )المستدرؾ( سنده وسي
 بالفرائض آخر الكتاب ػ انتهى.
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)تنبيو(: اعلم أف المراد بالوالء في ىذا الباب ما كاف من العتق عن مباشرة من المعتق لفظاً، 
تق نحو: أعتقتك وحررتك ذكراً كاف المعتق بكسر التاء أو اثنى، أو كناية من كنايات الع

المذكورة في كتب الفروع أو حكماً كما تقوؿ لمالك العبد أو األمة أعتق عبدؾ أو أمتك عنى 
على ألف فأعتقو أو أعتقها، وسواء كاف العتق عن واجب كالعتق في كفارة الظهار أو اليمين مع 
الحنث، أو في القتل خطأ أو عمداً على حسب الخبلؼ بين )المنتخب( في وجوبها في العمد 

 ن )األحكاـ( في عدـ وجوبها، ورجح للمذىب، إال في قتل األصل للفرع، وقتل الترس.وبي
ودليل وجوبها في ىذه الثبلثة غير العمد نصوص كتاب اهلل مهما كاف التكفير فيها بالعتق، وفي 

النذر بالعتق لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من نذرنذراً سماه فعليو الوفاء بو ، ومن لم يسم 
 عليو كفارة يمين(( .ف

وفي الممثوؿ بو وال يعتقو فيرافعو إلى اإلماـ أو الحاكم فيعتقو اإلماـ أو الحاكم والمثلة: نحو 
أف يلطم وجهو حتى يحمر، أو يحرقو بالنار ولو بالكي لغير التداوي أو يسيل دمو، وال يعتق 

ا: يعتق بنفس المثلة، أو عن بنفس المثلة عند الجمهور، خبلفاً لمالك والليث واألوزاعي، فقالو 
غير واجب سواء كاف بحكم اهلل وذلك في من ملك ذا رحم محـر من النسب ولو من زنا أو 

شقصاً منو، وسواء ملكو شراًء أو نذراً أو ىبة أو وصية أو غير ذلك من أسباب الملك فقد عتق 
 عليو بحكم اهلل.

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إني دخلت السوؽ  لما روى أف رجبل أتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
فوجدت أبي يباع فاشتريتو وأريد أف اعتقو فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))قد أعتقو اهلل ((. 

 انتهى.
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ما لم يكن فيو شفعو فبل األبعد بطبلف الشفعة، قالو الجمهور أو يكوف من جهة السيد ابتداء 
م ما عليو أو يدبره أو يحلف بعتقو فيحنث، أو يستولد األمة، أو تقرباً إلى اهلل أو يكاتبو ويسل

يملك العبد جزءاً من مالو مشاعاً، أو من نفسو مطلقاً، أو يكرىو على الزنا وال يعتقو ورافعو 
 أعتقو اإلماـ أو من يليو.

 [.33النور:وكذلك األمة لقولو تعالى: }َوالَ ُتْكِرُىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ..{اآلية]
فالوالء في كل ذلك للمولى، وال خبلؼ في ذلك عند جمهور السلف والخلف ويسمى والء 

 مباشرة إال فيمن أعتقو اإلماـ أو نائبو، فالجمهور أنو لمالكو.
قاؿ الشيخ العصيفري، عن الفقيو يوسف: ألف العتق يتبع الملك ال اللفظ، وقاؿ المنصور باهلل، 

نو لبيت الماؿ، وكذا فيمن مات بعد مكاتبة عبده أو أمتو عن بنتو والليث، ومن وافقهما: أ
وأختو وابن عمو قبل أف يقبض الماؿ ثم سلمو المكاتب إلى بنت مواله وأخت مواله كاف الوالء 

 والميراث إلبن عم مواله كما لو سلم الماؿ إليو قبل موتو.
ب والشافعي: أف َواَلَءُه وميراثو ذكره أىل الفرائض ورجح للمذىب وروى المؤيد باهلل وأبو طال

 للبنت واألخت تبعاً لتسليم الماؿ، ذكره في )البياف(.
احتج المنصور باهلل ومن معو بحديث: ))الوالء لمن أعتق (( المذكور، واإلماـ نائب عن 

المسلمين ورد بأف العتق يقتضي سبق الملك كما تقدـ وال ملك لئلماـ في ذلك وال لنائبو 
على المالك لكن لتمرده عن ذلك أعتقو اإلماـ أو نائبو لنيابتهما عنو بنص  ووجوب العتق

 الشارع، وكما لو أعتقو الغير بالوكالة أو بالوصايةػ وأشار الفقيو يوسف إلى البعض مما ذكرنا.
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ومن الناس من خصص عمـو قولو: ))الوالء لمن أعتق (( بقولو: الوالء لمن أعطى الورؽ الثمن، 
المراد بقولو: ))لمن أعتق(( لمن كاف في ملكو حين العتق ال لمن باشر العتق فقط كمن  أف

 اعتق ملكو بوصية من المعتق عنو أو بوكالة أو بوالية أو من ذات نفسو.
 ففي ذلك إطبلقاف وتفصيل:

األوؿ: البن عباس والحسن ومالك، والءه للمعتق عنو سواء اعتقو بأمره أو بغير أمره وذىب 
العراؽ أف والءه لمواله سواء اعتقو بأمر المعتق عنو أو بغير أمره، وذىب زفر والشافعي،  أىل

ورجح للمذىب إلى أنو أف اعتقو بأمره أو تقدـ سؤاؿ كاف والءه عنو كالقوؿ األوؿ؛ ألنو من 
البيع الضمنى ثم أعتقو عنو ويعتق العبد سواء اعتقو بعوض أـ ال سواء أعتق عن واجب أو ال، 

أعتقو بغير أمره وسواء كاف والءه للمالك لو كالثاني، ألنو ال يصح التبرع بحقوؽ اهلل فإف  وإف



اعتقو بأمره بعوض، فهو كما لو اشتراه ثم أعتقو، فإف أعتقو بأمره بغير عوض فهو كما لو وىبو، 
 ويلـز لو قيمتو إف شرطها عند عتقو، إال أف يشترط عدمها.

، وأما من اشترى نفسو كالمكاتب فالجمهور أف والءه لسيده والوالء في كل ذلك للمعتق عنو
 وقيل: ال والء عليو.

وأما والء العتاؽ بالسراية فيمن أعتق شقصاً من عبده أو أمتو أو من عبد مشترؾ أو أمة، وكذا 
والء من أعتق من أعتقو المولى المعبر عنو عند الفرضيين بجر والء من اعتقوا وإف تدارجوا، 

 يق الكبلـ عليهما مع بياف شروط جر الوالء وأحكامو قريباً ػ إف شاء اهلل.فسيأتي تحق
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نعم .. قد عرفت ما ذكرنا في المسألة الثانية من الداللة على أف الوالء يثبت لؤلقرب فاألقرب 
من عصبة المولى دوف ذوي سهامو على ترتيب العصبة السالف ذكرىم كما ىو صريح المسألة 

بقولو: ))وكاف يقضي بالوالء للكبر(( تقدـ الكبلـ على ضبطو يشهد لو ما أخرجو الثالثو، 
الدارمي في )مسنده( قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف، أنا أشعث، عن عمر، وعلي، وزيد، قاؿ: 

 وأحسب قد ذكر عبد اهلل، أنهم قالوا: ))الوالء للكبر، يعنوف بالكبر ما كاف أقدـ بأب وأـ(( .
ػ من طريق محمد بن عيسى، حدثنا عبد السبلـ بن حرب، عن األعمش، عن  وأخرجو ػ أيضاً 

 إبراىيم، عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: ))الوالء للكبر(( .
وأخرج ػ أيضاً ػ قاؿ: ثنا أحمد بن عبد اهلل، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أف علياً 

 وزيداً قاال: ))الوالء للكبر(( .
ن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث عن الشعبي، قاؿ: قضى عمر، وعبد اهلل، ومن طريق ب

 وعلي، وزيد، للكبر بالوالء .
وفيو حديث فكيهة بنت سمعاف من طريق يزيد، ثنا شعيب، عن ابن سيرين، عن عبد اهلل بن 

عتبة، أنو كتب لو عمر بن الخطاب في شأف فكيهة بنت سمعاف أنها ماتت وتركت ابن أختها 
 ألبيها وأمها، وابن أخيها ألبيها، فكتب عمر: ))إف الوالء للكبر(( .

وأخرج مثلو بلفظو من طريق ابن سيرين، إال أنو قاؿ: وبنى بني أخيها ألبيها]وأمها[.. إلى آخره 
. 

ومن طريق محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراىيم: في أخوين ورثا موالً كاف 
ات أحدىما وترؾ ولدًا. قاؿ: كاف علي، وزيد، وعبد اهلل، يقولوف: ))الوالء أعتقو أبوىما، فم

 للكبر(( .
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ومن طريق محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، قاؿ سمعت مطر الوراؽ يقوؿ: قاؿ عمر، 
 وعلي: ))الوالء للكبر(( .

أبيو قاؿ: ومن طريق محمد بن عيسى عن روح، عن عطاء وابن جريج، عن ابن طاووس، عن 
 ))الوالء للكبر((.

 ومن طريق عبيد اهلل بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراىيم قاؿ: ))الوالء للكبر((.
وفي )الجامع الكافي( وروى إبراىيم والشعبي جميعاً عن علي وزيد بن ثابت أنهما قاال: 

 ))الوالء للكبر((.
ىو الحق اليقين، وذكر حديث عمر وكذا روى إبراىيم، عن عبد اهلل، قاؿ محمد: وىذا 

وعثماف: ))أف الوالء للكبر(( رواىما البيهقي من طريق سعيد بن المسيب مرسبلً عنهما، ورواه 
عبد الرزاؽ عن الثوري، عن منصور عن إبراىيم: أف عمر، وعلياً وزيد بن ثابت، كانوا يجعلوف 

 الوالء للكبر .
مثلو، ورواه سعيد بن منصور من طريق مغيرة،  وعن يزيد، عن أشعث، عن الشعبي، عن الثبلثة

 عن إبراىيم، عن علي وزيد وعبد اهلل. انتهى.
وقضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ػ رضي اهلل عنو ػ بالوالء للكبر في ىذه المسألة يدؿ 

على أف الوالء للذكر األخص من عصبة المعتق حاؿ موت العتيق أو من أعتقو على ترتيب 
سب، فبل يرث إال بعد مع وجود األقرب، فإف اتفقت الدرج فلؤلقوى نسباً كما ذكرناه عصبة الن

 آنفاً، ولما سنذكر قريباً، وفي )المنهاج الجلي( في شرح ىذه المسألة ما يؤيد ما ذكرنا.
وفيو قاؿ: ومعنى ذلك: لو ترؾ ابن مواله وابن ابن مواله فالماؿ البن مواله دوف ابن ابن مواله ػ 

 .انتهى
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وفي )الجامع الكافي( قاؿ محمد، ومعنى قولهم: ))الوالء للكبر(( أف يجتمع أخ ألب وابن أخ 
ألب وأـ فيكوف األخ ألب ىو الكبر، وكذلك القوؿ في عم ألب وابن عم ألب وأـ، ثم ساؽ 

حديث: ))أنو مات مولى لعلي بن أبي طالب وترؾ إبنتو ومواله، فأعطى ابنتو النصف، وأخذ 
 علي النصف((.

قاؿ محمد: وىذا ىو الحق اليقين، قاؿ محمد بن منصور فأخذ محمد بن عمر بن علي بن أبي 



طالب ميراث مولى علي دوف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 
 ألنو في درجة أبيو على ما روي عن علي بن أبي طالب أنو قاؿ: ))الوالء للكبر(( انتهى.

ي ذكرناه أف الوالء للذكر األخص من عصبو المعتق حاؿ موت العتيق أو من اعتقو وىو الذ
على ترتيب عصبة النسب في الميراث وإف الميراث تابع للوالء، وىو ال يثبت إال عند موت 

العتيق أو من عتقو، وليس الوالء تابع للميراث، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبو 
طاب وعثماف بن عفاف، وزيد بن ثابت، وعبد اهلل بن مسعود، وجمهور قاؿ عمر بن الخ

الصحابو، وإبراىيم النخعي، وسعيد بن المسيب، وعبد اهلل بن عتبو، وابن سيرين، ونسبو ابن 
 حـز إلى الشعبي، وعطاء وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأصحابهم.
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حـز وغيره، ورجح للمذىب، وىؤالء ال يخالفوف بو التوريث إال ومن المتأخرين المحقق ابن 
توقيعاً ػ أي أنو ال يورث بموت المعتق، وإنما يورث بموت العتيق أو بموت من أعتقو مع موت 

المعتق لو، وال عصبة لو على قياس قواعد الميراث، فإذا مات المعتق عن ولدين وقد أعتق 
ثم مات العتيق وال عصبة لو فيرثو الباقي من ولدي معتقو عبداً ثم مات أحد الولدين عن ولد، 

 دوف ابن ولد معتقو.
كما دؿ عليو حديث عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، عند أبي داود ولفظو في )السنن(: 

أف رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت لو ثبلثة غلمة، فماتت أمهم، فورثوىا رباعها ووالء 
لعاص عصبة بنيها ػ أي كاف من أوالدىم ػ فأخرجهم إلى الشاـ فماتوا، مواليها، وكاف عمرو بن ا

فقدـ عمرو بن العاص ومات مولى لها وترؾ مااًل، فخاصمو إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقاؿ 
عمر بن الخطاب: قاؿ رسوؿ هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما أحرز الوالد والولد فهو 

 لعصبتو من كاف(( .
ائي ، وابن ماجو ، وصححو ابن المديني، وابن عبد البر، وىو بلفظو: في )بلوغ ورواه النس

المراـ( قاؿ: فكتب كتاباً فيو شهادة عبد الرحمن بن عوؼ وزيد بن ثابت، ورجل آخر، فلما 
استخلف عبد الملك اختصموا إلى ىشاـ بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن ىشاـ فرفعهم إلى 

القضاء الذي ما كنت أراه، قاؿ: فقضى لنا بكتاب عمر بن  عبد الملك، فقاؿ: ىذا من
 الخطاب، فنحن فيو إلى الساعة ػ انتهى.

قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح الباري(: وال يعكر عليك ما أخرجو أبو داود بلفظ: ثنا سلمة، 
 ثنا حماد بن حميد، قاؿ الناس: يتهموف عمرو بن شعيب في ىذا الحديث.
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أبي بكر وعمر وعثماف خبلؼ ذلك، إال أنو روى عن علي بن أبي طالب بمثل ىذا ػ وروي عن 
 انتهى.

لما ستعرؼ من األدلة اآلتية لهذا القوؿ، وىو يدؿ على أف الوالء ثم الميراث للذكر األخص 
حاؿ موت العتيق أو من أعتقو على ترتيب وراثة عصبة النسب، وقاؿ عبد اهلل: لعلو ابن عباس، 

طاووس، وبو قاؿ أبو يوسف، وأحمد، وإسحاؽ، وذكره في )وسيط الفرائض( وىو وشريح، و 
ظاىر التذكرة ))أف لحمة الوالء كلحمة النسب(( فيكوف الوالء للعصبة حاؿ موت المعتق ػ 

بكسر التاء ػ على حسب الميراث بالنسب، فينقسم ميراث العتيق في المسألة المذكورة لئلبن 
 هما نصفاف.الباقي، ولولدي اإلبن بين

احتج األولوف بما تقدـ في شرح الباب وما بعده من األدلة الدالة على أف الميراث تابع للوالء 
وىو بمنزلة الميراث ال يثبت إال عند موت المعتق ػ بفتح التاء ػ أوموت من أعتقو حيث ال 

))الوالء  عصبة لو ومن ذلك ما في )الجامع الكافي( من طريق الشعبي عن عبد اهلل، أنو قاؿ:
 بمنزلة الميراث، من أحرز الوالء أحرز الميراث(( .

وتقدـ حديث علي عند ابن حـز أنو قاؿ: ))الوالء شعبة من النسب من أحرز الوالء أحرز 
 الميراث(( ومن حجبهم ما ثبت أف الوال يورث بو وال يورث في نفسو.

الخطاب قاؿ سمعت رسوؿ اهلل  واحتجوا ػ أيضاً ػ : بما رواه في )مجمع الزوائد(، عن عمر بن
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يرث الوالء من ال يرث ]في المصادر من يرث فيتأكد من 

 ذلك[ الماؿ من والد أو ولد(( .
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رواه ابن ماجة، ورواه الترمذي عن قتيبة، عن أبي لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن 
 عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يرث الوالء من يرث الماؿ (( . جده، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل

وقد ضعف بابن لهيعة عند أىل الحديث، وألجلو قاؿ الترمذي: وليس إسناده بالقوي، ومن 
المحدثين من قاؿ: رواية عمرو بن شعيب عن أبيو، عن جده قاؿ: ال بأس بها وقد توبع برواية 

 عمر بن الخطاب فزاؿ الضعف.
وإسناده حسن، وأخرج ابن حـز من طريق الحجاج ابن المنهاؿ، نا حماد بن وروى أحمد نحوه 

يزيد، نا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، أنو كاف يقوؿ: ))أحقهم بالوالء احقهم 



 بالميراث ((.
واحتج ابن عباس ومن معو بحديث: ))الوالء لحمة كلحمة النسب ...(( وبحديث علي: 

 ..(( السالف ذكرىما وما أدى معناىما.))الوالء شعبة من النسب .
ورد بأف حديث عمرو بن شعيب وما تقدـ نصوص في محل النزاع، وال قياس مع النص، وتماـ 

 حديث الوالء شعبة حجة عليهم.
: والعجب: إنهم يقولوف: إف انقرض ولدىا عاد ميراثهم إلى عصبة أمهم ال إلى  قاؿ ابن حـز

شغبوا بو أكثر من أف قالوا: كما يورثوف ماؿ أمهم كذلك  عصبة المعتقة، وما نعلم لهم شيئاً 
 يرثوف والء موالىا الذي لو كانت حية لورثتو ىي.
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ويرد بأف ما تقدـ بلفظ: ))الوالء بمنزلة الميراث (( وبأف: ))الوالء شعبة من النسب (( 
تابع لمن ثبت لو الوالء،  وتمامهما: ))من أحرز الوالء أحرز الميراث (( ناطق بأف ثبوت الميراث

وقد ثبت أف المعتق ذكراً كاف أو انثى ىو الذي أحرز الوالء من عتيقو فيحرز ميراثو عند وفاتو، 
فيثبت الوالء لورثتو فيمن أعتقو فدؿ على أف الوالء موروث في نفسو بين ورثة المعتق كالميراث 

ء من يرث الماؿ (( ناطق بالنسب، قلنا خبر عمرو بن شعيب المرفوع بلفظ: ))يرث الوال
 بإحراز الوالء لمن أحرز الميراث.

وقد ثبت أف الميراث ال يحوز إال عند وفات العتيق الموروث، فدؿ على أف الوالء يورث بو من 
العتيق الموروث، فيعتبر ثبوت الميراث بو كالذكر األخص من عصبة المعتق حاؿ وفاة العتيق 

ب المعتبر ثبوتو للوارث حاؿ وفاة مورثو بالنسب، كما تقدـ الموروث كما تقدـ، كالميراث بالنس
 في )باب الفرائض( فافترقا.

وتظهر ثمرة الخبلؼ: لو أعتق رجل عبداً ثم مات المعتق ولو ثبلثة بنوف أو أخواف، ثم مات 
أحد البنين أو األخواف عن ابن والثاني عن اثنين والثالث عن ثبلثة أوالد، ثم مات العتيق بعد 

الثبلثة األوالد معتقو، فعلى القوؿ: بأف الوالء يورث بو، وىو كبلـ الجمهور: إف ماؿ موت 
العتيق بين بني بني البنين أسداساً لما لكل واحد منهم من الوالء عليو؛ ألنهم ورثوا العتيق 

 بأنفسهم ال بآبائهم جر والءه إليهم الجد.
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ثابت للسيد ومن في حكمو وىم عصبتو وإف بعدوا والوجو في ذلك: أف الوالء حاؿ عتق العبد 
وذوي سهامو وذوي أرحامو يتصل إليهم الوالء قريبهم والبعيد، لكن بالنظر إلى الميراث على 

صفة ما ذكرنا، وعند من يقوؿ بتوريث الوالء في نفسو وىم غير الجمهور، وأف الكل من 
 بينهم أثبلثاً. األوالد ميراثو من أبيو من الوالء، فيكوف والء العتيق

والوجو في ذلك: إنو لما مات المعتق ورث بنوه الثبلثة منو والء العتيق، ثم ورث كل واحد من 
 البنين من أبيو الوالء، فيكوف الميراث بينهم أثبلثاً كما كاف الوالء كذلك.

قدـ وكبلـ )الوسيط( أنو إف تقدـ موت السيد على البنين فأثبلثاً، وإف تأخر فأسدساً، سواء ت
 موت العتيق أو تأخر أو توسط، فإف مات البنوف ثم المعتق ثم العتيق فأسداساً إجماعاً.

إذا عرفت ما تقدـ، فاعلم أف من خواص والء العتاؽ أنو ال يعصب فيو ذكور ورثة المعتق 
خواتهم من أبيهم المعتق، لضعف الوالء حيث يعصبونهن في النسب لقوتو كما ال يعصب 

 في النسب ألنهن رحاميات.األعماـ خواتهم 
والوجو في ذلك: إف الوالء ال يرث إال تعصيباً أصلياً، قالو الجمهور، وذلك نحو: أف يترؾ 

 العتيق ابن موااله وبنت موااله أو أخ مواله وأخت مواله كاف الماؿ للذكر دوف األنثى.
األبن أو ابن األبن  ونحو: أف يترؾ ابن مواله أو ابن ابن مواله وأب مواله أو جد مواله، كاف

 أولى بالميراث ألنو من العصبة وىو المذىب، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي وزيد بن ثابت.
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ذكره في )اإلنتصار( وبو قاؿ أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وقاؿ أبو يوسف، وأحمد بن 
مواله أو بنت  إسحاؽ، والشعبي، والنخعي: إف لؤلب السدس، والباقي لئلبن، فإف خلف بنت

ابن مواله وأب مواله أو جد مواله كاف الميراث ألب مواله أو جده، ألف أصلهما التعصيب 
 والتسهيم لهما طار وتصير البنت أو بنت اإلبن كالمعدومة.

 وذىب شريح، وطاووس ومن وافقهما إلى تعصيب الذكر لؤلنثى.
بقت الفرائض فؤلولى رجل ذكر(( احتج الجمهور لعمـو حديث ))ألحقوا الفرائض بأىلها فما أ

 المذكور في العصبات.
وقد حملو بعض العلماء على الوالء فخرج األبعد من العصبة واألنثى من الذكر والسهامي من 
العصبة وبالقياس على العم ونحوه في النسب، ومن حججهم ما ثبت أف الوالء يورث بو وال 

ف الوالء لو كاف موروثاً الشترؾ في يورث في نفسو، واليكوف مثل الماؿ حيث يورث، وأل
استحقاقو الرجاؿ والنساء كسائر الحقوؽ، وألنو لو مات المعتق مسلماً عن ابنين مسلم 



ونصراني فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلماً فإف اإلبنين يستوياف في األرث، ولو كاف 
 ي بإسبلمو.الوالء مورثا الختص بو اإلبن المسلم ولم يشاركو اإلبن النصران
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واحتج شريح ومن معو بالقياس لتعصيب الوالء كتعصيب النسب، ورده الجمهور بأف العم 
ألبوين أو ألب وكذا بنيهم وبني اإلخوة ألبوين أو ألب من عصبة النسب، وكل واحد منهم ال 

عصبة،  يعصب أختو، وبأنو ال قياس مع نص وما ذكرناه سابقاً من أف المعتبر في الوراث من
المعتق ىو من تعصيبو أصلي؛ ألف من تعصيبو طار كذوات النصف األربع من أناث ذوي 

السهاـ مع من يعصبهن فبل يرثن بالتعصيب شيئا مع وجود العصبة، فلو كاف مع البنت أخت 
فالماؿ بينهن نصفاف بالتسهيم معاً من دوف تعصيب عند المذىب، وكذا لو خلف العتيق بنتي 

 مواله فالماؿ بينهن نصفاف بالتسهيم، وال تعوؿ المسألة، وقيل بالعوؿ.مواله وأختي 
واختلف العلماء في علة قسمة الماؿ بينهن نصفين، فذكر األمير علي بن الحسين: إف األخت 

 إنما قاسمت البنت مع كونها عصبة؛ ألف تعصيبها طار من قبل البنت.
ما من ذوي السهاـ وال تعصبها البنت، كما وقاؿ الفقية يوسف: األولى في التعليل أف نقوؿ: ى

 أف ىنا األخ ال يعصبها، ورجحو الجمهور والمذىب، وقيل: الماؿ لؤلخت دوف البنت.
وقد اختلف في ذلك ىل قوة تعصيب األخت ىهنا كالنسب أو أضعف، فقد قاؿ عبد اهلل بن 

 زيد العنسي: ىو أضعف، فتسقطها العصبة األصلي كابن عم المولى.
يره: كتعصيبها في النسب، فيسقط ابن أخ المولى وابن عمو ممن ىو أبعد من البنت وقاؿ غ

 واألخت في النسب إلى الميت.
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ورد بأف المعصِّب ػ بكسر الصاد ػ إذا لم يكن أقوى من المعصَّب ػ بفتح الصاد ػ لم يكن 
بن لم ترث! ػ وأيضاً أضعف منو، فكيف يصّح أف تأخذ األخت الماؿ؟! ولوال البنت أو بنت اإل

ػ يلزمهم القوؿ: بأف األخت تأخذ الباقي بعد فريضة البنت فصاعداً أو بنت اإلبن فأكثر كما في 
النسب، وذلك ألف أخت المولى مع بنت المولى كأخت الميت مع بنت الميت، وىم ال 

 يقولوف بذلك.
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 ]مسألة القضاة[
نت أباىما عتق عليهما بنفس الشراء، ثم إذا اشترى وىاىنا فائدة جليلة: إذا اشترى ابن وب

األب عبداً أو أعتقو ثم مات العبد المعتق وترؾ اإلبن والبنت فالماؿ لئلبن دوف البنت، وىكذا 
 لو انفردت بشراء أبيها وغلط من ورثهما بتعصيب الوالء.

متفقهين حيث وذكر الغزالي: أنو غلط من المتقدمين في ىذه المسألة أربعمائة قاض غير ال
 ورثوىما معاً نصفين.

ومنهم من جعل الماؿ بينهما للذكر مثل حظ األنثيين، وىذه المسألة ىي الشهيره بػ)مسألة 
 القضاة(.

قاؿ اإلماـ المهدي: وجو الغلط أنهم نظروا إلى أف العتيق مات، وترؾ معتقي معتقو، ولم ينظروا 
مواله، والبنت عصبة من السبب، وعصبة  إلى كونو ابن مواله وبنت مواله، وأف اإلبن عصبة

 النسب أقوى من عصبة السبب.
فلو خلف إبناً للبنت وبنتاً لئلبن والظاىر حيث اشتركا في شراء أبيها يكوف الميراث لبنت اإلبن 

ألنها من ذوي سهاـ المولى وابن البنت من ذوي أرحاـ المولى والمذىب، وقرره العبلمة عبد 
العبلمة أحمد بن محمد الحرازي بينهما نصفاف؛ ألف ابن البنت عصبة  القادر الشويطر، وشيخو

معتق المعتق، وبنت اإلبن من ذوي سهاـ معتق المعتق، وحيث انفردت بشراء أبيها إلبنها؛ ألنو 
 عصبة معتق المعتق، واهلل أعلم.

 ىذا ويتعلق بأدلة ىذا الباب وشواىدىا مسألتاف:
اؽ، وبياف من لو ذلك، وذكر شروطو وأحكامو، قد تقدـ األولى: في ذكر أدلة جر والء العت

حديث زياد بن أبي مريم عند الدارمي في المرأة التي تركت إبنها وأخاىا ثم توفي عتيقها، فقاؿ 
 النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ميراثو إلبنها (( .
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ق مملوكاً ثم مات المولى وتقدـ ػ أيضاً ػ حديث الشعبي عند الدارمي في الرجل الذي أعت
 والمملوؾ ورائو وترؾ المعتق أبا مواله وابنو قاؿ: ))الماؿ لئلبن(( .

وحديث زيد بن ثابت عند الدارمي ػ أيضاً ػ تقدـ في الذي ترؾ أبَا مواله وابن إبنو فقاؿ: ))إلبن 
 اإلبن(( ومثلو عن الحكم وحماد.



شعبي عن علي، وعمر وزيد، قالوا: ))الوالد وأخرج ػ أيضاً ػ في )باب جر الوالء( من طريق ال
 يجر والء ولده(( .

 ومن طريق الشعبي، قاؿ: ))الجد يجر الوالء(( ومن طريق شريح، قاؿ: ))الوالد يجر الوالء(( .
وذكر في )التلخيص( حديث األعمش، عن إبراىيم، عن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوؾ، 

 وواله أمو، وإذا أعتق األب جر الوالء إلى موالي أبيو .فولدت ولدًا، فإنو يعتق بعتق أمو، 
 البيهقي، وقاؿ: ىذا منقطع وروي موصواًل، ورواه بذكر األسود بن إبراىيم وعمر ػ انتهى.

فثبت بهذه األدلة وما أدى معناىا أف األبوين ومن في حكمهما يجراف الوالء إلى معتقهما 
 وال فرؽ في ثبوت ذلك للرجاؿ ولو بالسراية. وعصبة من ابنهما ومن ابن ابنهما وإف سفل،

وال يثبت ذلك للنساء إال فيمن أعتقن أو كاتبن من عتقن أو أعتق من أعتقن، ذكره في )الجامع 
الكافي( و)الخالدي( و)الناظري( في مؤلفاتو وغيرىا من كتب الفرائض البسيطة، واعتبر ابن 

 روح.حـز في ذلك أف يقع عتق األب بعد أف ينفخ فيو ال
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قاؿ: وأما ولد المملوؾ من حرة فإنو ال يرث من أعتق أباه بعد ذلك وإنما يرث المولى ما نفخ 
فيو الروح من حمل بعد أف أعتق، قاؿ: برىاف ذلك: قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

أف يحدث عليو  ))الوالء لمن أعتق (( وىذا المولود خلق حراً ال والء عليو ألحد، فبل يجوز
 بعد حريتو، وال لمن لم يعتقو وال كاف ذلك الوالء عليو قبل إال بنص وال نص في ذلك.

وأما من نفخ فيو الروح بعد ثبات الوالء على أبيو، فإنو لم يكن قط موجوداً إال والوالء عليو 
 ثابت فميراثو لمواله ػ انتهى.

وث وثبت جر الوالء لكل من المعتق ذكرًا  والجمهور على خبلفو، وإف المعتبر حالة موت المور 
كاف أو أنثى فيمن باشره العتق أو سراتو فيمن أعتق أو كاتب من أعتقوا، وكذلك وإف سفل، 

ويجر الوالء إلى معتقو أو معتق معتقو من أوالده وأوالد أوالده وإف بعد، سواء كاف المعتق ذكرًا 
 ن ماؿ فيستوي فيو من ذكرنا.أو أنثى أو خنثى، مسلماً أو كافرًا، ألنو عوض ع

وينحصر الجر ػ أيضاً ػ لثبلثة، وىم: أب الميت ومن في حكمو أبويو، وأـ الميت ومن في 
حكمها أبويها، والمولى ومن في حكمو أبويو، بشروط تنحصر فيما سنذكر، فأب الميت يجر 

 الوالء إلى معتقو بشرط أف يكوف الميت حر أصل مثالو:
قـو أو بحرة أصل فولد منها ولد، ثم يموت ذلك الولد وال وارث لو إال  أف يتزوج معتق بعتيقة



معتق أبيو، فإف األب يجر الوالء إلى معتقو، وأب المولى يجر الوالء إلى مواله، بشرط أف يكوف 
 المولى حر أصل، مثالو:
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وأعتقو، ثم  رجل أعتق عبداً ثم تزوج ذلك العتيق فحصل لو ولد، ثم اشترى ذلك الولد عبداً 
مات ذلك العتيق وال وارث لو إال معتق أب مواله، فإف الماؿ لو من عتيق ابن معتقو وأـ الميت 

يجر الوالء إلى معتقها، بشرط أف يكوف الميت حر أصل، وأف يكوف زوجها مملوكاً وىو أبي 
 الميت، مثالو:

ال معتق أمو، فإف الماؿ لو عبد تزوج بعتيقة قـو فولد منها ولد ثم يموت ذلك الولد وارث لو إ
تجر األـ ذلك إليو من إبنها، وكذلك أـ المولى يجر الوالء إلى معتقها، بشرط أف يكوف المولى 

 حر أصل، وأف يكوف زوجها مملوكاً وىو أب المولى، مثالو:
عبد زوج بعتيقة قـو فحصل لو منها ولد ثم أعتق ذلك الولد عبدًا، ثم مات ذلك العتيق وال 

إال معتق أـ مواله، فإف الميراث لو من معتق ابن معتقو ومن في حكم األب أبويو وىما  وارث لو
أب أب الميت وأب أب المولى يجر كل منهما الوالء إلى معتقو، بشرط كوف الميت والمولى 
حر أصل، وكوف الواسطة بينهما وبين الميت والمولى حر أصل وىما أب الميت وأب المولى، 

 مثالو:
الميت معتق تزوج بعتيقة قـو أو بحرة أصل فولد منها ولد، ثم تزوج ذلك الولد في أب أب 

فولد لو ولد، ثم مات الولد الثاني وال وارث لو إال معتق جده أب أبيو، فإف الماؿ لو يجر الجد 
 ذلك إليو من ابن ابنو، ومثالو:
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لو ولد، ثم حصل لذلك  في أب أب المولى رجل أعتق عبدًا، ثم تزوج ذلك العتيق فحصل
الولد ولد، ثم اشترى ذلك الولد الثاني عبداً وأعتقو، ثم مات ذلك العتيق وال وارث لو إال معتق 
جد مواله، فإف الماؿ لو من معتق ابن ابن معتقو وأـ أب الميت تجر الوالء إلى معتقها من ابن 

إبنها، بشرط كوف الميت والمولى  إبنها، وكذا أـ أب المولى تجر الوالء إلى معتقها من معتق ابن
 حر أصل وإف يكوف زوجها وىو جد الميت أب أبيو وجد المولى أبيو أبيو مملوكاً، مثالو:

في أـ أب الميت عبد تزوج بعتيقة قـو فولد لها ولد، ثم تزوج ذلك الولد ػ أيضاً ػ فولد لو ولد، 



يو، فإف الماؿ يكوف لو بجر الجدة ثم مات ىذا الولد الثاني وال وارث لو إال معتق جدتو أـ أب
 ذلك إليو من ابن ابنها، ومثالو:

في أـ أب الموالء عبد تزوج بعتيقة قـو فحصل لو منها ولد، ثم حصل لذلك الولد ولد، ثم 
اشترى ذلك الولد عبداً فأعتقو، ثم مات العتيق وال وارث لو إال معتق جدة مواله وىي أـ أب 

ق ابن إبنها ومن في حكم األـ أبويها وىما أب أـ الميت تجر المولى، فإف الماؿ لو من معت
الوالء إلى معتقها بشرطي ابنتو أـ الميت، وكذا أب أـ المولى تجر الوالء إلى معتقها بشرطي 
 ابنتو أـ المولى، وأف يكوف من بينهن وبين الميت حر أصل وىي أـ الميت وأـ المولى، مثالو:

، فولد منها بنت ثم تزوجت تلك البنت عبداً فحصل في أب أـ الميت معتق تزوج بعتي قة قـو
منها ولد، ثم مات ذلك الولد وال وارث لو إال معتق جده أب أمو، فإف الماؿ يكوف لو بجر 

 ذلك الجد إليو من ابن ابنتو، ومثالو:
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مات ذلك في أب أـ المولى عبد تزوج بنت معتق، فولد لها ولد، ثم أعتق ذلك الولد عبداً ثم 
العتيق وال وارث لو إال معتق جد مواله، فإف الماؿ لو من معتقو ابن معتقتو، وحكم الجدة أـ أـ 

الميت حكم أـ الميت في الجر، وىكذا حكم أـ أـ المولى حكم حكم أـ المولى في الجر 
، بشروط أـ الميت وأـ المولى وإف يكوف زوج الجدة وىو أب أـ الميت وأب أـ المولى مملوكاً 

 مثالو:
في أـ أـ الميت عبد تزوج بنت معتق، فحصل لها بنتاً، ثم تزوجت البنت بعبد، فولد لها ولد، 
ثم مات الولد وال وارث لو إال معتق جدتو أـ أمو، كاف الماؿ لو تجر الجدة ذلك إليو من ابن 

 ابنتها ومثالو:
، فجاءت ببنت تزوجت بعبد، ف حصل لها ولد، ثم أعتق في أـ أـ المولى عبد تزوج بعتيقة قـو

الولد عبدًا، ثم مات ذلك العتيق وال وارث لو إال معتق جدة مواله أـ أمو فإف الماؿ لو من معتق 
 ابن بنت معتقتو.

 نعم .. يتعلق بما ذكرنا فوائد:
األولى: إف أب الميت وأب المولى يجر كل منهما الوالء إلى عصبتو من السبب دوف عصبتهما 

تو النسب يرثوف بأنفسهم دوف عصبة األـ وذوي السهاـ، وذوي األرحاـ من النسب، ألف عصب
 فبل يرثوف إال بعد عدـ العصبات مطلقاً.

الثانية: إنما اعتبره العلماء فيما ذكرنا أف يكوف الميت أصل إذ لو كاف عتيقاً فلمعتقو أو لمن 



ؿ، وال شيء يرثو من النسب والسبب، ولو انقطعت ورثتو من النسب والسبب فلبيت الما
 لمعتق من ذكر.

(2/188) 

 
 

الثالثة: إنو إذ ترؾ معتق أبيو ومعتق أمو فإف األب يجر الوالء إلى معتقو دوف معتق األـ، إلجماع 
الصحابة، ونسبو في )البحر( إلى علي، وعمر، وعثماف، وابن عمر، وابن مسعود، والثوري 

 والبتي، وإسحاؽ بن راىوية.
والء أوالدىا إلى معتقها، فإف أعتق األب ولو من بعد جر والء من  فإف أعتقت األـ أواًل كاف

 مات من أوالده بعد عتقو إلى معتقو وعصبة معتقو من النسب والسبب.
وفي )البحر(: أحمد بن حنبل، والزىري، وقديم قولي مالك قد استحقت األـ الجر، فبل يزوؿ 

 معتق األب. قلنا: أزالو اإلجماع ػ انتهى.
( ػ أيضاً ػ : األكثر فإف عدـ مولى األب بعد حصولو لم يعد إلى مولى األـ إذ الولى  وفي )البحر

كالنسب فبل يزوؿ بعد استقراره، كما ال يزوؿ النسب بعد ثبوتو، ابن عباس، والسيد يحيى تعود  
 كحاؿ رؽ األب قلنا: الوالء كالنسب ػ انتهى.

الماؿ ورجحو المذاكروف للمذىب وفي ومثلو: في )البياف( و)المصابيح( ويكوف ميراثو لبيت 
)الشفاء( وغيره، وألف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم شبو الوالء بالنسب، وإذ ثبت في جهة 

 لم ينتقل إلى جهة أخرى.
والوجو في ذلك: أنو قد بطل عليهم، وثبت لمولى األب فبل يعود بعد بطبلنو، وىكذا إذا ترؾ 

ي أمو، ومثل ذلك: إذا ترؾ معتق أبوي مواله أو من في معتق أبوي ألبيو أو ترؾ معتق أبو 
 حكمهما.

الرابعة: إنما اعتبروه أف يكوف من توسط حر أصل، إذ لو كاف الواسطة مملوكاً امتنع الجر، لما 
 ثبت أنو يقطعو ما تخلل من الرؽ.
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عتق للجد أو والوجو في ذلك: إف الرؽ من جنس الممنوع فقوى على المنع؛ ولما ثبت أف الم
 الجدة إنما يرثاف بالمنة، وإذا كاف الواسطة مملوكاً فبل منة، وال يقطعو ما تخلل من كفر أو قتل.

والوجو في ذلك: إنهما ليسا من الجنس الممنوع، فإف قيل: ما وجو الفرؽ بينهما، وكل منها 



 مانع من اإلرث؟
تحصل إال مع الحرية األصلية  فقد أجيب: بأف سبب استحقاؽ الميراث المنة والنعمة وىي ال

في الفرع، فمع رؽ األب وعتق ابنو فالنعمة لمعتقو، فإف كاف الفرع حراً بحرية األـ فميراثو 
لبيت الماؿ، وليس لجده أف يجر والء الذكور لمعتقو لتوسط الرؽ ومع الكفر أو القتل النعمة 

 حاصلة، وال يكوف الجر إال طلعاً ال عرضاً وال نزالً نحو:
يترؾ المتوفي معتق أبيو ومعتق أخيو، ومعتق إبنو، فإف مالو لمعتق أبيو وال شيء لمعتق إبنو  أف

وال لمعتق أخيو، فإف لم يكن معتق أبيو موجوداً أو ال عصبة فلبيت الماؿ، ورجحو المتأخروف 
 للمذىب.

وىو خروج الثانية: أنو قد يتفق دور الوالء ذكره في )الجامع الكافي( و)الخالدي( وغيرىما، 
 الماؿ من شخص ثم عوده إليو بجر الوالء بشروط ثبلثة وىي:

 [ كوف الميت اثناف فصاعدًا.1]
 [ أو كوف المعتق اثنين فأكثر.2]
 [ وكوف الباقي منهم ال يحوز جميع الماؿ ال بنسب وال بسبب.3]

عتق عليهما وذلك: كعبد تزوج بعتيقة قـو أو بحرة أصل فأولدىا ابنتين فاشتريا أباىما فإنو ي
 بنفس الشراء، ثم مات عن ابنتيو فمالو بينهن نصفين بتسهيم النسب وتعصيب الوالء.
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وتصح المسألة المنقسمة عليهما من ستة لكل واحدة ثبلثة ثلثاه بالتسهيم وثلثو بتعصيب 
 الوالء، وال دور حينئذ لعدـ كماؿ شرطو، ثم ماتت أحدى اإلبنتين عن أختها لها النصف،

 والباقي يجره األب إلى معتقتيو، والمسألة من إثنين.
وتصح من أربعة لؤلخت النصف إثناف، والباقي يجره األب إلى معتقتيو للمذكورة نصفو واحد 
بجر الوالء إلى أثنين معها بالفرض، ثم لها ثبلثة أرباع متروؾ المتوفية، وواحد للمتوفية بجر 

 الوالء.
من المتوفي، ألنو من مسألتها ثم عاد إليها، وقد بنى أىل ىذا  فقد دار ىذا الربع؛ ألنو خرج

 المذىب مذىبهم في الدور على أصوؿ خمسة، وىي:
 األوؿ: تواريثهم في الوالء بين ذوي السهاـ والميت.

 الثانية: وتواريثهم بجر الوالء.
 الثالثو: وقولهم: إف الوالء يجر من جهة مرتين لئبل تتسلسل.



 إف األـ ال تجر مع حرية األب.الرابعة: وقولهم: 
 الخامسة: وقولهم بالرد على ذوي سهاـ الميت.

 والخبلؼ في الدور في شيئين:
 أحدىما: في السهم الداير لمن يكوف:

فأىل المذىب والجمهور يجعلونو ألخت الميتة بالرد، فتحوز جميع الماؿ بالتسهيم وجر الوالء 
ت الماؿ؛ ألنو ال يقوؿ بالرد، وعلى ما يروى عن والرد، والمشهور عن الشافعي أنو يكوف لبي

أصحاب أبي حنيفة أنو يكوف لمولى األـ الميتو، وىذا على بناء أف مولى األـ يرث من جهة 
األب، قالو الشيخ العصيفري في ))الفائض(( وىو قوؿ أكثر الفقهاء، إال أنو ينظر على أصلهم 

 لو كانت األـ حرة أصل.
 يجر من جهة مرتين فقط:الثاني: في كوف الوالء 
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فقد قاؿ بو الشافعي في رواية الربيع والبويطي عنو، يجر األب ىذا السهم مرة ثانية إلى معتقتيو 
وىو ال ينقسم عليهن فاضرب رؤوسهن في المسألة، وىي أربعة تصح من ثمانية فيصح للحية 

 سبعة أثماف الماؿ، وللميتة ثمن الماؿ.
افعي في ىذا الثمن؛ ألنو ال يجر عندىم مرة ثالثة فقيل: يكوف لبيت ثم اختلف أصحاب الش

الماؿ، وقاؿ ابن دينار: لمعتق األـ، وىو قوؿ مجاىد، وعكرمة، ورافع بن خديج، والظاىرية: 
 إف المعتق لؤلـ أولى؛ ألف حرية الولد أتت من جهتو، لما ثبت أف ما ولدتو الحرة حر.

ألـ نصفو، ولمعتق األب نصفو، والمشهور عن الشافعي ما وقاؿ الفقيو يوسف: يكوف لمعتق ا
 تقدـ، من أف السهم الداير بعد جره يكوف لبيت الماؿ.

 وأما والء المواال، وىو القسم الثاني من الوالء:
فهو: أف يسلم المشرؾ الحربي غير المستأمن على يد غيره أو بسببو ولو ذمياً، ثم أسلم فيثبت 

ا سيأتي أف اختبلؼ الملة من موانع الميراث، وسواء كاف بدعائو إلى بو الوالء والميراث؛ لم
 اإلسبلـ أو بوعظو أو سمع منو قراءة أو أذاناً، أو غير ذلك مما يكوف داعياً إلى اإلسبلـ أواًل.

وىو يخالف والء العتاؽ، بأنو خاص بالرجاؿ دوف النساء والخنثى، ألنو عوض عن النصرة، 
رة والقتاؿ، ويجب عليهم الدعاء إلى اإلسبلـ، وإنما يجب ذلك في والرجاؿ ىم من أىل النص

 الحربي؛ ألنو مباح الدـ والماؿ.



فمن ىداه إلى اإلسبلـ فقد أنقذه اهلل بو من القتل واإلسترقاؽ، فأشبو والء العتاؽ دوف الذمي 
 ومن سيأتي معو، فإنو محقوف الدـ والماؿ بتسليم الجزية، وتحت راية اإلسبلـ.
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وقد اختلف علماء األمصار في حكم ميراثو، فجمهور الصحابة، وزيد بن علي، والقاسمية، 
 والحنفية، وصاحبيو، والنخعي، والهادوية، ورثوه، ورجح للمذىب.

وبو قاؿ من المتأخرين: المحققاف: المقبلي، والجبلؿ، مع عدـ الوارث لو من النسب والموالي 
 أرحامهم غير الزوجين.وعصابتهم، وذوي سهامهم، وذوي 

قالوا: إنما يثبت الوالء والميراث إذا كاف ذلك الغير: مكلفاً، ذكرًا، حراً مسلماً على حربي، غير 
 مستأمن، أسلم على يديو ػ أي بسببو ػ ولو كاف الحربي ال يصح سبيو.

؛ لما ثبت والوجو في ذلك: إنو انقذه من القتل واالسترقاؽ بما من عليو من الهداية إلى اإلسبلـ
أنو مباح الدـ والماؿ، والمحالفة غير شرط، وال بد من قصد فعل ما يكوف داعياً إلى اإلسبلـ ال 
قصد الدعا إلى اإلسبلـ فبل، وإال فلبيت الماؿ، وال بد أف يكوف ذلك الغير عاقبلً ولو سكراناً 

، إال أنو ال يثبت الوالء أو صبياً مأذونا أـ ال أو مجنوناً وإف لم يعقل أو عبداً ولغير مأذوف لو
والميراث للصفة حتى يبلغ ويفيق المجنوف، ويعتق العبد قبل حيازة الميراث إلى بيت الماؿ ولو 

 بعد موت الذي أسلم، فمهما وقع ذلك قبل الحيازة ثبت الوالء والميراث.
بسببو  وأما الحربي فيمن أسلم على يده أو بسببو فإذا أسلم قبل ومات الذي أسلم على يده أو

 ثبت لو الوالء والميراث وإال فبل.
وىكذا فيمن أسلم على يد الذمي، خبلؼ المهدي أحمد بن الحسين فإنو لم يشترط 

 التكليف، وجعل الوالء والميراث للنساء ولو خنثى كالرجاؿ.
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يد وذكر الفقهاء للمذىب: إف والء من أسلم على يد خنثى والميراث لبيت الماؿ، وخالف المؤ 
 باهلل، وأبو حنيفة، في المحالفة فجعلوىا شرطاً في إرثو.

وقاؿ ابن معرؼ، والعصيفري: وال والء لئلماـ، وال ميراث إذا أسلم على يده أحد، والجمهور: 
 أنو كغيره.

قالوا: أما الذمي، والمعاىد، والمستأمن، والمراسل، والمرتد، فبل تثبت عليهم الوالية وال 



 على صفة ما ذكرنا؛ ألنو لم ينقذه من قتل وال استرقاؽ.الميراث لو أسلموا 
وفي )المنهاج الجلي(: وال فرؽ بين الكافر، والذمي، والحربي، في ثبوت الوالء لمن أسلم 

 منهم على يد غيره ػ انتهى.
وزاد زيد بن علي، والمهدي أحمد بن الحسين، وأبو حنيفة: إنو يثبت الوالء والميراث على 

 ا منفعة اآلخرة وىي السبلمة من النار. انتهى.الذمي، واعتبرو 
وإذا أعتق الذمي عبداً ذمياً، ثم لحق العبد بدار الحرب، ثم سبي وأعتق فالوالء لآلخر، وبو 

 قاؿ أىل العراؽ، ورجحو السيد يحيى.
وقاؿ بعضهم: لؤلوؿ، وقاؿ ابن شريح: نصفاف إذا كانا حيين، وإال فللحي منهما، وأما المسلم 

 ل والءه على معتقو بعد كفره، وال يصح سببيو، ذكره في )اإلنتصار(.فبل يبط
ويصح اإلشتراؾ في الحربي، كأف يسلم على يد جماعة فالميراث بينهم على الروس؛ إذا ال 

يعقل التخصيص فيو، وفي )البياف للمذىب(: ومن مات من الشركاء فنصيبو لشركائو ال لورثتو، 
 إنو يورث بالنسب والسبب.ألنو ال يورث، وقاؿ العصيفري: 

وقاؿ مالك، وأحمد، والشافعي، والناصر، والحسن البصري، والشعبي، وسفياف الثوري، 
 واألوزاعي، ومن وافقهم: ال والية بهذا السبب وال إرث فيصرؼ إلى بيت الماؿ.
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 إلى الجمهور. وقاؿ حماد، وأبو حنيفة وأصحابو: إذ لم يدع وارثاً دونو ونسبو في )فتح الباري(
قاؿ ابن المنذر: وزاد الحسن البصري فيما أخرجو الدارمي عنو: أنو ال يرثو إال إف شاء أوصى 

 لو بمالو.
احتج األولوف بما أخرجو أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجو، والدارمي، والنسائي، كلهم 

 من طريق تميم الداري.
وسلم ما السنة في الرجل من أىل الشرؾ يسلم على قاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 يد رجل من المسلمين قاؿ: ))ىو أولى الناس بمحياه ومماتو (( .
وذكره في )الجامع الكافي( بلفظ: وبلغنا أف تميم الداري، قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما السنة في 

لو وسلم: ))ىو الرجل من أىل الكتاب يسلم على يد رجل؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ
 أحق الناس بمحياه ومماتو ((.

ذكره البخاري في صحيحو تعليقاً بلفظ: باب إذا أسلم على يديو قاؿ، ويذكر عن تميم الداري 
 رفعو قاؿ: ىو أولى الناس في محياه ومماتو .



أجاب اآلخروف: بأنو قد اختلف في صحة ىذا الخبر، فمنهم من رواه عن عبد العزيز بن عمر، 
وىب، عن تميم، ومنهم من أدخل قبيصة بن ذؤيب بين ابن وىب وتميم، فقبيصة لم  عن ابن

 يدرؾ تميماً، فالحديث مرسل.
قاؿ الترمذي: ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل بن وىب عن تميم ، وقاؿ الشافعي: ىذا 

اؿ: الحديث ليس بثابت، إنما يرويو عبد العزيز بن عمر عن ابن وىب وابن وىب عن تميم، ويق
ابن وىب غير معروؼ وال نعلمو لقي تميماً، ومثل ىذا ال يثبت عندنا من أنو مجهوؿ وال أعلمو 

 متصبًل.
قاؿ الخطابي: ضعفو أحمد، وقاؿ ابن المنذر: ىذا الحديث مضطرب ىل ىو عن ابن وىب، 

 عن تميم، أو بينهما قبيصة!
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ث حسن المخرج متصل ورد على أجاب األولوف: بأنو قد صححو أبو زرعة، وقاؿ: حدي
 األوزاعي، وأخرجو الحاكم من طريق ابن وىب عن تميم، ثم قاؿ: صحيح على شرط مسلم.

 وأخرجو األربعة في الفرائض، وما تكلموا فيو بشيء، وحققو العيني بما ال مزيد عليو.
 أجاب اآلخروف: بأنو قد أطاؿ الكبلـ عليو الحافظ ابن حجر في )فتح الباري(.

وجـز ػ أي البخاري ػ في التاريخ بأنو ال يصح؛ لمعارضتو حديث: ))إنما الوالء لمن أعتق  قاؿ:
(( ويؤخذ منو، أنو لو صح سنده لما قاـو ىذا الحديث، وعلى التنزؿ فتردد في الجمع ىل 
يخص عمـو الحديث المتفق على صحتو بهذا فيستثنى منو من أسلم أو تؤوؿ األولوية في 

اس(( بمعنى النصرة والمعاونة، وما أشبو ذلك ال بالميراث، ويبقى الحديث قولو: ))أولى الن
المتفق على عمومو، جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانو، ظاىر وبو جـز ابن القصار فيما حكاه 

ابن بطاؿ، فقاؿ: لو صح الحديث لكاف تأويلو أنو أحق بمواالتو في النصر واإلعانة ويرعى 
ليو، ونحو ذلك ولو جاء الحديث، بلفظ: ))أحق بميراثو(( لوجب ذمامو ويغسلو والصبلة ع
 تخصيص األوؿ. انتهى .

قلت: قد جاء في غيره بذكر الماؿ والميراث، فيحمل الخبر على أنو أولى بميراثو؛ لما ذكره 
في )المنهاج( من المرفوع من طريق ابن عباس، أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم جعل الماؿ 

 على يديو.لمن أسلم 
وذكره في )الخالدي( قاؿ: وروينا عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو قاؿ: ))فيمن أسلم 

 على يديو رجل ىو مواله يرثو ((.
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رواه من طريق راشد بن سعيد، والخبر مرسل وىو حجة عند من يقوؿ بالمرسل وىم غير 
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من الجمهور، وفي )الجامع الكافي( قاؿ: وبلغنا عن 

 أسلم على يدي رجل فواله للذي أسلم على يديو ((.
ومن اآلثار عن الصحابة ما ذكره في )الجامع الكافي( بلفظ: وبلغنا أف رجبًل قاؿ لعمر: إف 

رجبلً أسلم على يدي ومات وترؾ سبعمائة درىم، قاؿ: أريت لو جر جريرة على من تكوف؟ قاؿ 
: قاؿ فلك ميراثو .  عليَّ

قاؿ: وبلغنا عن إبراىيم النخعي أنو سئل عن رجل يسلم على يدي رجل؟ قاؿ: ))يعقل عنو 
 ويرثو(( انتهى.

 وأخرجو الدارمي بلفظو: من طريق عبداهلل، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراىيم ..الخبر .
لمراد بأولى الناس في الحياة أف فهذه األدلة وما أدى معناىا مؤيدة لحديث تميم، ومبينة أف ا

 يعقل عنو وفي الممات أف يرثو، ومجموع ىذه األدلة منتهضة على المطلوب.
والظاىر من لفظ الخبر: إف قولو: ))أولى الناس((: أي ىو أقرب الناس إليو في حياتو فيحسن 

ا الوالء لمن إليو ما داـ حياً وحالة موتو يرث منو، لكن الجمهور يقولوف بنسخو بحديث: ))إنم
 أعتق ((.

ورد بأف شرط النسخ تأخر الناسخ ولم يعرؼ تأخر الحديث: ))إنما الوالء..(( وال بد من 
 المعرفة، فثبت أف حديث تميم في المطلوب.
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وجـز البخاري في )التاريخ( بعدـ معارضتو لحديث: ))إنما الوالء لمن أعتق (( باعتبار داللتو 
، ولفظو  خاص في والء العتاؽ، عاـ فيمن أعتق ذكرًا كاف أو أنثى أو خنثى، وحديث على العمـو

تميم في والء الموااله، وليس فيو عتق ومن جعل حديث تميم على غير ميراث الذي أسلم وال 
وارث لو، وجعل ميراثو كمن ال وارث لو مردود بالخصوصية لمن أسلم على يديو، بإعتبار 

ما في لفظ )المنهاج الجلي( و)الخالدي( ببلغاً من التصريح استنقاذه من الرؽ أو القتل، و 
 بالميراث حجة عند من يقوؿ بالمرسل.

وتخصيص الداللة في خبر تميم على الحربي عند أىل المذىب ومن وافقهم أو بالحربي 
والذمي عند أبي حنيفة ومن معو ببل مخصص؛ لعمـو الخبر في كل مشرؾ، ولو كاف حربياً أو 



 رىما.ذمياً أو غي
وفي )المنهاج الجلي(: إف قيل: إف الذمي محقوف الدـ فلم يحصل لو باإلسبلـ منة ممن أسلم 

 على يديو وال نعمة.
قلت: حاشا وكبل، أي منة توازي ىذه المنة ىداه اهلل على يديو إلى عبادتو التي تفضي إلى 

مع النبيئين والصديقين جنات عالية وأنهاٍر جارية في عيشة راضية أبد اآلبدين ودىر الداىرين 
 والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً!

كيف منن ىذه النعمة ونعمة تخليصو من ربقة الرؽ التي كاف فيها مصفداً ببعض التكاليف 
الشرعية، وألنو مّن عليو بالهداية واإلسبلـ وأنقذه من القتل واالسترقاؽ، فوجب أف يرثو كما 

 يرث إذا َمّن عليو بعتقو.
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وألنو عوض عن النصرة، والرجاؿ من أىل النصرة، والقتاؿ ولهم قسم في الفيء والغنيمة، 
بخبلؼ النساء فليس عليهن من ذلك شيء، وال لهن أي شيء .. إلى أف قاؿ في استخراج 
النساء من ىذا الوالء، قاؿ: مع ما رويناه عنو عن أمير المؤمنين قاؿ: ))وال يرثن النساء شيئاً 

 الوالء إال ما أعتقن(( انتهى.من 
واحتج أبو حنيفة، والمؤيد باهلل، بقولو تعالى: }َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم فَآُتوُىْم َنِصيبَػُهْم 

 [ فأوجب الوالء بالعقد.33{]النساء:
ـِ  بَػْعُضُهْم  أجاب األولوف: بأف الميراث بالمحالفة والمعاقدة منسوخ، بقولو تعالى: }َوُأْولُوا اأَلْرَحا

[ وبحديث ))كل حلف ومعاقدة قد جعلتهما تحت قدمي 75َأْوَلى بِبَػْعٍض ..{]األنفاؿ:
 ىاتين(( ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في خطبتو يـو الفتح.

وتقدـ الكبلـ في )شرح ىذا الباب( والذي قبلو وفي أوؿ )كتاب الفرائض( بما أغنى عن 
 اإلعادة.

 بن على ومن معو في الذمي أنو كافر كالحربي. واحتج زيد
 قلنا: الذمة عليو حاطة من جميع المسلمين، فكأنهم دعوه جميعاً فبل يختص بو واحد منهم.

[ اآلية دلت على أف 75واحتج الشافعي ومن معو بقولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ ..{]األنفاؿ:
 الميراث لذوي األرحاـ دوف من سواىم.

بأف اآلية مجملة تحتمل الميراث والنصرة والمودة وغير ذلك سلمنا فمع وجودىم أولى من ورد 
 مولى الموااله.



 أجاب الشافعي ومن معو: بأف أدلة األولين منسوخة باآلية.
قاؿ: في )المنهاج الجلي(: إف قيل: إف ىذا منسوخ بقولو تعالى: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ 

 [.75..{]األنفاؿ:
 ىر، فبل تقـو في وجو النص ػ انتهى.قلت: ظا
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وىل يثبت جر الوالء لمولى المواالة، أثبتو الشيخ العصيفري، ونفاه المنصور باهلل، والمذىب، 
ويتعلق بهذا القسم الثاني من الوالء اختبلؼ القائلين بوالء المواالة في لزومو على من أسلم 

 ونقل واله عنو.على يديو أـ لو أف يتحوؿ عنو إلى غيره، 
ففي )الجامع الكافي( ما لفظو: قاؿ محمد: وإذا أسلم رجل على يدي رجل مسلم فكل واحد 

منهما بالخيار، إف شاء والى صاحبو وإف شاء لم يوالو، فإف وااله فهو مواله، ولو أف ينتقل ما لم 
 إلى غيره ػ انتهى. يجن جناية فيعقلها عنو بالوالء، فإف أعقل المولى عنو فليس لو أف ينقل واله

 وىكذا في )فتح الباري( بأكثر لفظو، ونسبو إلى حماد، وأبو حنيفة وأصحابو .
وروى النخعي: إنو يستمر إف عقل عنو، وإف لم يعقل فلو أف يتحوؿ لغيره واستحق الثاني وىلم 

 جرا.
حاؽ، وعنو قوؿ آخر: ليس لو أف يتحوؿ، وعنو إف استمر إلى أف مات تحوؿ عنو، وبو قاؿ إس

 وعمر بن عبد العزيز ػ انتهى.
وفي )الجامع الكافي( فإف لم يحن جناية فيعقلها عنو، ولكنهما كتبا كتاباً: على أنو إف جنى 

 جناية عقلها عند المولى.
 فاختلف العلماء في ذلك:

 فقاؿ بعضهم: ليس لو أف ينقل واله عنو.
الناس على ىذا وىو عندنا أقوى  وقاؿ بعضهم: لو أف ينقل واله عنو ما لم يعقل عنو، فأكثر

 القوانين، وكل ىذا في مولى المواالة.
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أف مسائل مولى المواالة باعتبار ميراثو في الذي أسلم على يده أو 

 لسبب منحصرة في أربع:
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، غير األولى: إذا مات الذي أسلم وال وارث لو قط بنسب وال سبب، ورثو مولى المواله
الزوجين فميراثهما كالدين؛ إذ ال يرد عليهما فيكوف لو الباقي بعد فرضهما، وجعلو بشر بن 

 غياث أولى من ذوي أرحاـ الميت.
 الثانية: إذا مات الذي أسلم عن ابن مملوؾ ومولى المواالة كاف ميراثو لمولى المواالة.

 ى بيت الماؿ، فالماؿ لمولى المواالة.الثالثة: إذا خلف مولى المواالة ومن أعتق قبل الحيازة إل
الرابعة: إذ خلف مولى المواالة وبيت الماؿ فميراثو لمولى الموااله، فإف لم يكن لو من ذكرنا 

 فميراثو لبيت الماؿ في خمس مسائل، وىي:
 األولى: إذا خلف عصبة مولى المواالة وبيت الماؿ.
 اؿ.الثانية: أو خلف ذوي سهاـ مولى المواالة وبيت الم

الثالثة: أو خلف ذوي أرحاـ مولى المواالة وبيت الماؿ، فميراثو لبيت الماؿ، وال شيء لمن 
 ذكرنا.

الرابعة: اذا خلف ابن مولى المواالة وبيت الماؿ فميراثو لبيت الماؿ على الصحيح في 
المذىب في جميع المسائل المذكورة، وقاؿ الشيخ العصيفري: بل ابن مولى المواالة أخص من 

 بيت الماؿ.
 والخامسة: إذا لم يخلف غير بيت الماؿ فميراثو لبيت الماؿ، وال خبلؼ في ذلك ػ واهلل أعلم.
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 باب فرائض أىل الكتاب والمجوس
عقد اإلماـ عليو السبلـ ىذا الباب، لبياف مواريث أىل الكتاب والمجوس، وعطف المجوس 

كتاب، كما صرح بذلك النسفي في تفسير على أىل الكتاب يقتضي أنهم ليسوا من أىل ال
 اآلية اآلتية، ولبياف إجراء أحكاـ أىل الكتاب عليهم، كما ىو صريح الخبر اآلتي.

وقدـ أىل الكتاب ألنو ال خبلؼ بين المسلمين أنهم كانوا على دين وكتاب وشريعة ونبي، 
جوس، فليس ويزعموف بقاءىم على ذلك كما يزعموف أف شريعتهم غير منسوخة بخبلؼ الم

 لهم أي شيء.
 وال يعكر عليك ما سيأتي عن الشافعي أنو كاف لهم نبي وكتاب.

فقد أجيب بأنو أسرى عليو من بين أظهرىم، وذىب الذي كاف في صدورىم فصاروا بعد ذلك 
 غير كتابيين.

ْيِن فأىل الكتاب ىم اليهود والنصارى؛ لقولو تعالى: }َأْف تَػُقوُلوا ِإنََّما أُنِزَؿ اْلِكَتا ُب َعَلى طَائَِفتػَ



[ وىما اللذاف تضرب عليهما الجزية وكتاب اليهود )التوراة( ونبيهم 156ِمْن قَػْبِلَنا { ]األنعاـ: 
)موسى بن عمراف( وكتاب النصارى )اإلنجيل( ونبيهم )عيسى بن مريم( صلوات اهلل عليهما، 

 وعلى نبينا محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
العجل، وقيل: يعبدوف النيراف فرقة من اليهود، والصابئوف: يعبدوف األصناـ  والسامرية: ىم عبدة

فرقة من النصارى، وأما بنو تغلب بن وائل، فقيل: فرقة من النصرانية أنفوا عن الجزية، ورضوا 
 بتسليم ضعف ما على المسلمين.

 خطاب أقرىم.واألصح أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىو الذي صالحهم، وعمر بن ال
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وقيل: أصلهم عرب دخلوا في ملة اليهود، وىم تهبر قبيلة من قضاعة وتنوخ قبائل شتى، وبنو 
وائل سبع قريات متقاربة، وذكر العبلمة نشواف بن سعيد، والفخر الرازي، واإلماـ المهدي في 

الحارث بن كعب،  ))الملل والنحل(( وغيرىم أف اليهودية كانت في حمير، وبني كنانة، وبني
.  وكندة، والنصرانية كانت في ربيعة، وغساف، وبعض قضاعة، والرـو
 والذين ال كتاب لهم من كفار العجم ىم المجوس، وىم فرؽ كثيرة:

 منهم: من يعبد النار ويستحلوف محارمهم وىم أصل المجوس.
 يستحلوف ومنهم: من يعبد الشمس، ومنهم: من يعبد القمر، ومنهم: من يعبد النجـو وال

 محارمهم.
 ومنهم: من يعمل على ما يجدوف في صحف إبراىيم وزبور داود وشيث.

ويصح ضرب الجزية على من ليس لو كتاب من مشركي العجم كما تصح على من لو كتاب، 
ويجب قبوؿ الجزية ممن أراد الدخوؿ تحت الذمة، وأما مشركي العرب والمرتد فبل يقبل منهم 

 .غير اإلسبلـ أو السيف
وأما أىل الكتاب من العرب والعجم، فإف أبوا أف يسلموا، وسألونا أف يكونوا أىل ذمة قبلنا 

منهم الجزية؛ لداللة منطوؽ كبلـ أمير المؤمنين في أحاديث )المجموع( في )باب العهد 
 والذمة(.

وتقدـ للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ في شرح الحديث المذكور استيفاء الكبلـ بما أغنى عن 
عادة، قاؿ: وكانت المجوس بهجر، وببلد البربر، وفارس، نائين عن الحجاز دونهم مشركوف اإل

 أىل أوثاف كثير .. إلى أف قاؿ ما لفظو: وأما المجوس فعند العترة، وأبي حنيفة، وأصحابو.

(2/203) 



 

هم وأحد قولي الشافعي: أنو ال كتاب لهم معروؼ، وال نبي لهم مشهور، وإف كانوا يدعوف أف ل
نبياً اسم )زدارشت( وإف لهم كتاباً ىو كتاب )شيث بن آدـ( وذلك غير معروؼ، ولكن قد ثبت 

أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))سنوا بهم سنة أىل الكتاب (( وأف النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم أخذ الجزية من أىل ىجر، فحاز بذلك عقد الذمة لهم بالجزية، كاليهود 

 ارى.والنص
وقاؿ الشافعي في أحد قوليو: إف لهم كتاباً؛ لما أخرجو البيهقي عن نصر بن عاصم، عن علي 

عليو السبلـ، أنو قاؿ: أنا أعلم الناس بالمجوس، كاف لهم علم يتعلمونو، وكتاب يدرسونو، وإف 
 ملكهم سكر فوقع على ابنتو أو أختو فاطلع بعض أىل مملكتو، فلما صحي جاءوا يقيموف عليو
الحد فامتنع منهم، فدعى أىل مملكتو فلما أتوه قاؿ: تعلموف دينا خيرًا من دين آدـ، وقد كاف 

ينكح بنيو من بناتو، وأنا على دين آدـ ما يرغب بكم عن دينو قاؿ: فبايعوه، وقاتل الذين 
خالفوىم حتى قتلوىم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرىم، وذىب العلم 

ي صدورىم فهم أىل الكتاب، وقد أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأبو بكر، الذي ف
 وعمر منهم الجزية .

 قيل: الصواب أف الحديث عن عيسى بن عاصم األسدي الكوفي، ال عن نصر بن عاصم.
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قاؿ الشافعي: في إسناده متصل وبو نأخذ، وقاؿ في )البحر(: إف صحت ىذه الرواية فقد 
صاروا بعد رفع كتابهم غير كتابيين، قاؿ اإلماـ يحيى: وأما المتمسكوا بصحف إبراىيم 

: }وال يدينوف  وإدريس، وزبور داود، فلهم حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح؛ لعمـو
دين الحق...{اآلية وكالمجوس، وقيل: بل كالوثنى؛ إذ كتبهم لم تكن أحكاماً، بل مواعظ 

 حرمة لها. وقصص، فبل
وأما الصابئة من النصارى، والسامرية من اليهود فلهم حكمهم، وقيل: ال لمخالفتهم كتابهم ػ 

 انتهى بلفظو من )الروض النضير( من )باب العهد والذمة(.
وحقيقة المجوس: ىم الذمّيوف الذين ال كتاب لهم، قاؿ أحمد بن موسى: وىو الصحيح؛ ألنهم 

، فأشبهوا عبدة األوثاف، ويستحلوف نكاح محارمهم.يعبدوف النار، والشمس، وال  قمر، والنجـو
وبو قاؿ الجمهور من األئمة والفقهاء، ورجح للمذىب، والحجة في إجراء أحكاـ أىل الكتاب 

على المجوس، قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))سنوا بهم سنة أىل الكتاب غير آكلي 



 ذبائحهم، وال ناكحي نسائهم((.
الشفاء( وىو في غيره من كتب الحديث بغير لفظ اإلستثناء من طريق عبد الرحمن ذكره في )

 بن عوؼ ػ أي أسلكوا بهم مسلك أىل الكتاب.
وذكره بلفظو الحافظ بن حجر في )فتح الباري( من طريق عبد الرحمن بن عوؼ في الثنوية من 

 اء مدرج.المجوس مرفوعاً، وأطاؿ الكبلـ في الخبر وتفسيره، وقرر أف اإلستثن
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قلت: لم يرو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ في المجوس: ))سنوا بهم سنة أىل 
الكتاب (( بل المروي عن العلماء: إف عمر لما افتتح ببلد الثنوية من المجوس، قاؿ: ما أصنع 

آلو وسلم إال بقـو ال كتاب لهم؟ أنشد اللهم رجبلً سمع فيهم من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
ذكره، فقاؿ عبد الرحمن بن عوؼ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ فيهم: 

 ))سنوا بهم سنة أىل الكتاب (( .
والظاىر أف قولو: ))سنوا بهم(( يعود إلى الوثنيو في المجوس، وعلى ىذا فوجو اإلحتجاج 

ك، وىو كونهم ال كتاب لهم بالخبر ال يتعلق بالوصف وىو المجوسية، بل بوصف غير ذل
فيشمل كل من ال كتاب لهم من فرؽ الكفر في المجوس وغيرىم أف الحكم فيهم في المياريث 

 في قبولو الجزية ممن أراد منهم الدخوؿ تحت الذمة وغيرىا.
ىو الحكم الجاري على أىل الكتاب فيما ذكرنا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، لقولو 

ُهْم ..{ إلى قولو تعالى: }..َوِإْف َحَكْمَت تعالى: }فَ  نَػُهْم َأْو َأْعِرْض َعنػْ ِإْف َجاُءوَؾ فَاْحُكْم بَػيػْ
نَػُهْم بِاْلِقْسِط{]المائدة: [ والقسط: ىو العدؿ المذكور في قولو تعالى: }َوَأْف 42فَاْحُكْم بَػيػْ

ُهْم ِبَما َأنَزَؿ اللَُّو {]المائدة: نػَ  [.49اْحُكْم بَػيػْ
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وال يختص الخطاب برسوؿ اهلل، إلجماع الصحابة فمن بعدىم أف الخطاب لرسوؿ اهلل ثابت 
لمن يقـو مقامو من أئمة الهدى، ولكل من يتأتى منو الحكم على أنهم إذا ترافعوا إلينا لم 

نحكم بينهم إال بما أنزؿ اهلل في كتابو العزيز، وما جاءت بو السنة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 [.3،4آلو وسلم، لقولو تعالى: }َوَما يَػْنِطُق َعْن اْلَهَوى ، ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى{]النجم:و 

وفي إعتراضهم مع عدـ الترافع خبلؼ ذكره في )البحر( ولئلجماع أف ميراث أىل الكتاب 



 والمجوس وغيرىم من الملل الكفرية كميراث المسلمين وأحاديث ىذا الباب لم ترتب ترتيب
الباب، فقدـ المجوس ىنا؛ لمعرفة ما يحدث في الغالب من أنكحتهم التي غالبها ال تحل في 
اإلسبلـ من الجهات التي يرثوف بها، ومعرفة ذلك مهم جدًا؛ ولمشابهتهم لما تقدـ من اإلرث 

بالقرابة من جهتين؛ ولذلك قدمهم اإلماـ عليو السبلـ، وفي )ترجمة الباب( أخر ذكرىم؛ 
بمعرفة فرائض أىل الكتاب لمشابهتهم للمسلمين بكونهم أىل كتاب وإللحاؽ لئلىتماـ 

 المجوس بهم في حديث: ))سنوا بهم..((.
 فقاؿ عليو السبلـ:
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 ]ميراث المجوس[
))حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ أنو كاف يورث المجوس 

 ال يحل في اإلسبلـ((. بالقرابة من وجهين وال يورثهم بنكاح
قاؿ في )التخريج(: البيهقي: في )باب ميراث المجوس( بإسناده إلى الحكم بن عيينة، عن 

يحيى الجزار، أف علياً ػ رضي اهلل عنو ػ كاف يورث المجوس من وجهين: إذا كانت أمو امرأتو، أو 
 أختو أو بنتو وقاؿ ما لفظو: الحسن بن عمارة متروؾ.

الحكم عن الشعبي، عن رجل، عن علي وابن مسعود ػ رضي اهلل عنهما ػ  قلت: ىو رواية عن
أنهما قاال في المجوس: يورثو من مكانيين، قاؿ الشيخ: الروايات عن الصحابة في ىذا الباب 

 ليست بالقوية.
الدارمي في )باب ميراث المجوسي( بإسناده، إلى أف علياً وابن مسعود قاال في المجوس: ))إذا 

 ثوف من القرابتين جميعاً(( ػ انتهى.أسلموا ير 
قلت: لعل قولو: إذا كانت ابنة امرأتو .. إلى آخره من كبلـ الراوي يحيى الجزار على جهة 

 التفسير لكلتي الجهتين أو المكانين أو القرابتين فيما بين الهالك وورثتو.
عن علي، أنو كاف وفي رواية )الجامع الكافي( بلفظ: قاؿ محمد روى يحيى الجزار، والشعبي، 

 يورث المجوس من الوجهين جميعاً.
وروي عن ابن مسعود مثل ذلك، وأجمعوا على أنو ال يورث المجوس بالزوجية التي ال تحل في 
اإلسبلـ، وستأتي أنها رواية شاذة، والمشهور ما سنذكر قريباً، وفي البيهقي: قاؿ سفياف: بلغني 

 نين ػ انتهى.عن إبراىيم: إنو كاف يورث المجوس من مكا



وفي )الجوىر النقي( في قولو: عن رجل، عن الشعبي، ثم قاؿ: الروايات عن الصحابة .. إلى 
 آخره.
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قلت: روى عبد الرزاؽ في )مصنفو( عن الثوري عن أبي سهل ػ أظنو البرساني ػ عن الشعبي، أف 
 علياً وابن مسعود، كانا يورثاف المجوس من مكانين .

طاف: سن الشعبي محتملة لئن يدرؾ علياً، وحكي عن الخطيب أنو سمع منو، وفي وقاؿ ابن الق
 )المنهاج الجلي( بلفظ حديث األصل .. إلى غير ذلك.

 والحديث اشتمل على مسألتين:
األولى: قولو: ))أنو كاف يورث المجوس بالقرابة من وجهين(( أي من جهتي قرابتي نسب 

 الوارث من المورث.
يو السبلـ جهتي قرابة المياريث السالف ذكرىا، ولم يخص قرابة من قرابة وال وقد عم كبلمو عل

جهة من جهة ولو كانت أحدىما حاجبة لؤلخرى فيرث بهما ما لم تكن أحدى الجهات مسقطة 
لؤلخرى فيرث بالتي لم تسقط، وسواء قسمنا بينهم وىم على المجوسية إذا ترافعوا إلينا، أو قد 

الجهتين، باعتبار أنو الغالب في المياريث للوارث وإال فهو يرث  أسلموا ونص الخبر على
 بجميع قراباتو.

قلت: أـ كثرت، وما ىنا ىو مستند ما صرح بو صاحب )المفتاح( وغيره بلفظ: ))المجوس 
يتوارثوف بجميع قراباتهم(( فمن انتسب من الورثة بقرابتين إلى المورث أو أكثر ورث بجميعها 

 نفسو، أو يسقطها غيره.ما لم يسقط نفسو ب
 وصرح بذلك في )البحر( و)الخالدي( و)فتح الباري( وغيرىم.

وقد اختلف العلماء في توريثهم بعد اإلتفاؽ على عدـ توريثهم بالنكاح الباطل، فالمذىب: أف 
المجوس يتوارثوف فيما بينهم بجميع قراباتهم، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 

 ين عن ابن مسعود.وإحدى الروايت
وبو قاؿ عمر بن الخطاب، وسفياف الثوري، وإبراىيم النخعي، والشعبي، ونسبو في )البحر( إلى 

 علي، وعمر، والمذىب، وأبي حنيفة وأصحابو.
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وقاؿ الحسن البصري، والزىري، وقتادة، ومكحوؿ، وبو قاؿ الناصر، وعمر بن عبد العزيز، 
اء، ونسبو في )البحر( إلى ابن مسعود، والشافعي: إنهم ال يورثوف وحماد بن أبي سليماف، وعط

إال بأقوى القرابتين ػ أي أقوى السببين ػ فبل يرثوف باإلخوة مع األمومة وال مع البنوة، وال بكونها 
 بنت ابن مع كونها بنتاً وأمثاؿ ذلك.

بني عم أحدىما أخ احتج األولوف بحديث األصل وشواىده، واحتجوا ػ أيضاً ػ بما تقدـ في ا
 ألـ أو زوج، وبما ذكرنا ىنالك من الشواىد واألدلة في الزوج والزوجة في بعض طرؽ مواريثهما.

وبما ذكرنا ػ أيضاً ػ في الجدة والجدات، وفي بعض مسائل ذوي األرحاـ السالف ذكر كل 
 مورث.ذلك، وكلها ناطقة بثبوت الوراثة لمن ذكرنا من جهتي قرابتي نسبي الوارث من ال

وذكر الطحاوي اختبلؼ العلماء في ىذه المسألة، ثم قاؿ: اتفق فقهاء األمصار في ابني عم 
 أحدىما أخ ألـ، أف لو السدس، والباقي بينهما، فكذا المجوس.

وقد ذكر البيهقي ذلك عن علي وغيره، واستدؿ عليو في )باب ميراث ابني عم أحدىما زوج أو 
 أخ ألـ( انتهى.

بما أخرجو البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا يحيى بن أبي واحتج اآلخروف 
طالب، ثنا يزيد، ثنا حماد بن سلمة قاؿ: سألت حماد أبي سليماف عن ميراث المجوس فقاؿ: 

 ))يرثوف بإحدى القرابتين الذي يحل(( وروى ىذا القوؿ عن عمر بن عبد العزيز ومكحوؿ .
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من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس األصم، أنا الربيع، أنا وأخرج ػ أيضاً ػ 
الشافعي، قاؿ: وقلنا: إذا أسلم المجوسي وابنة الرجل وامراتو، أو أختو وأمو، نظرنا إلى أعظم 
السببين فورثناىا بو، وألقينا األخرى، وأعظمهما أثبتهما بكل حاؿ، فإذا كانت أـ أختاً ورثناىا 

وذلك أف األـ قد ثبتت بكل حاؿ، واألخت قد تزوؿ، وىكذا جميع فرائضهم على بأنها أـ، 
 ىذه المنازؿ .

وأخرج الدارمي من طريق محمد بن عيسى، حدثنا عبد األعلى، عن معمر عن الزىري، قاؿ: 
 إذا اجتمع سبباف ورث بأكثرىما ػ يعني المجوس. انتهى .

العلماء: إنهم ال يرثوف إال بأدنى القرابتين، وقاؿ زيد بن ثابت، والحسن البصري، وجماعة من 
لما أخرجو الدارمي في )مسنده( قاؿ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي 
طالب أنا يزيد بن ىاروف، أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن في )مجوسي( تحتو 

 قرابتين ػ انتهى.ابنتو أو أختو، امرأة لو، فيموت، قاؿ: ترث بأدنى ال



ولفظ البيهقي في )سننو( ويذكر عن زيد بن ثابت أنو قاؿ: يرث بأدنى األمرين وال يرث من 
جهتين، وذلك ما فيما أجاز لي أبو عبد اهلل الحافظ روايتو عنو عن أبي الوليد الفقيو، ثنا موسى 

 هى.بن سهل، ثنا عبد الغني، عن أيوب الخزاعي، بسنده إلى زيد بن ثابت ػ انت
 وقاؿ البيهقي في )سننو( أيضاً: وقاؿ بعض الناس: أورثهما من الوجهين معاً ػ انتهى.

وال فرؽ عند كل من األقواؿ المذكورة فيما اختاره كل منهم، سواء بقي المجوسي على 
المجوسية وتحاكموا إلينا أو أسلموا، فكل على مذىبو؛ لداللة ما تقدـ من الشواىد عند 

 ف عن الشافعي.الدارمي، ولما سل
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قلت: وكل ىذه األقواؿ عن التابعين فمن بعدىم وال شيء منها عن أحد من الصحابة إال ما 
 يروى عن علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت.

وقد عرفت أنها موقوفة عليهم، وقد ذكرنا ػ غير مرة ػ أف كبلـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نص مرفوع أولى باإلتباع؛ ألنو باب مدينة العلم، وقرين الحق، والمدعو لو وفعلو فيما لم يرد بو 

بهداية قلبو وتثبيت لسانو، وغير ذلك من المزايا السابقة في ترجمتو، وقد وافقو عمر بن 
الخطاب، وابن مسعود في أحد قوليو، ويؤيده من جهتو النظر، أنهم ال يخالفوف اإلجماع فيما 

بالقرابة كميراث المسلمين سواء كانوا على المجوسية وترافعوا إلينا  ذكرنا أف ميراث المجوس
 أو أسلموا.

وقد ثبتت الوراثة بالقرابة في العصبة كأب أو جد مع بنت أو بنت ابن، وفي ذوي سهاـ النسب 
وعصبة السبب كما نبهنا على ذلك أواًل فيما ذكرنا في حديث ابني عم أحدىما أخ ألـ، وغير 

 يانو في مواريث المسلمين، والمجوس حكمهم كذلك.ذلك فما مما ب
وما ذكره صاـر الدين، أنهم ال يخالفوف فيما كاف فرض وتعصيب، ويمنعوف فيما كاف فرضاف أو 

 تعصيباف تحكم منهم، لعدـ الفارؽ، وتماـ الكبلـ سيأتي في المسألة الثانية:
ؿ على أف أنكحة المجوس إذا وىي قولو: ))وال يورثهم بنكاح ال يحل مثلو في اإلسبلـ(( يد

تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم إال بنكاح يكوف سبباً لئلرث في اإلسبلـ، وىو ما لم يجمع على 
بطبلنو وال طرأ عليو فسخ وال طبلؽ بائن، وسواء كانت تصح في اإلسبلـ قطعاً أو اجتهادًا 

 توارثا بو، وإال فبل.
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لة إلى إطبلقين وتفصيل األوؿ: لقتادة وابن سريج وأبو وقد اختلف العلماء في ىذه المسأ
العباس ومن وافقهم أنهم يتوارثوف بكل نكاح ولو نكح اختو أو إبنتو أو أمو ونسبو في )البحر( 

 إلى ابن سريج فقط.
الثاني: لمالك وأبي سعيد األصطخري، ومن تابعهم: أنهم ال يتوارثوف بكل نكاح، وإف صح مثلو 

 أو اجتهادًا، وبنى مالك كبلمو على أف أنكحة الكفار كلها باطلة. في اإلسبلـ قطعاً 
والتفصيل للهادوية، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجمهور الصحابة فمن بعدىم، 
ورجح للمذىب على أف أنكحة المجوس إف كانت تصح في اإلسبلـ قطعاً أو إجتهاداً توارث بو 

 وإال فبل.
ػ أي األوؿ ػ ىنا خبلؼ اإلجماع وما كاف كذلك وجب القضاء بفساده،  قاؿ أبو جعفر: وىذا

ولفظ )الجامع الكافي( وأجمعوا أنو ال يورث المجوس بالزوجية التي ال تحل في اإلسبلـ، 
 ونسبو في )البحر( إلى ابن أبي ىريرة قاؿ: وىو خبلؼ ما أجمع عليو الفرضيوف.

قواؿ، إال ما عرفت بعد مزيد البحث، وىي ولم أجد في ىذه المسألة من الحجج لهذه األ
 ألىل التفصيل، وما ذكره في )الجامع الكافي( من اإلجماع.

واعلم أف أنكحة المجوس كما ذكرنا من ثبوت الميراث على حسب الخبلؼ، ومن ذلك ثبوت 
 النسب خاص لهم مع العقد كيفما كاف دوف غيرىم، ألنهم مقروف على دينهم.

علم أنو ال وجو ألكثر ما ذكره الفرضيوف في )باب ميراث المجوس( ألنو قاؿ الجبلؿ: وحينئذ ي
غير موافق لمذىب المجوس وال ألنكحة اإلسبلـ التي يثبت بها التوارث بالنسب والزوجية ػ 

 انتهى.
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أما الوطء من دوف عقد فبل يصح قطعاً وال اجتهادًا، فبل يثبت لو شيء من األحكاـ إال لحوؽ 
نا فقط، مع عدـ صحة النكاح خصو اإلجماع في المجوس فيقر حيث ورد وال يقاس النسب ى

 عليهم غيرىم من أىل الكتاب.
وأما المسلموف وأىل الكتاب فبل يلحق بهم النسب إال إذا كاف عن وطء في نكاح صحيح أو 

فاسد، أو في ملك كذلك، أو شبهة يلحق فيها النسب لئلجماع على ما ىو مقرر في كتب 
 قو.الف

وىذه المسألة مشابهة لما نحن فيو، نحو أف يغلط األب بإبنتو واألخ بأختو في زفاؼ فإنو 
يلحق األب النسب إذا حملت بإبن ووضعتو حياً ألجل الشبهة، فإذا ماتت وتركت ىذا الولد 



ورثها بالبنوة وأسقط نفسو من اإلخوة، فإذا كانت بنتاً فلها النصف بالبنوة والباقي بالبنوة 
لتعصيب، وإف مات الولد فلها الثلث باألمومة والنصف؛ ألنها أخت ألب، والباقي بالتعصيب وا

 أو رد عليها.
وعلى ىذا فقسمة مواريث المجوس كقسمة مواريث المسلمين إذا أسلموا، أو تحاكموا إلى 

المسلمين، لداللة ما تقدـ ومن أحكامهم أنهم يسقطوف نفوسهم بنفوسهم، ويعصبوف نفوسهم 
 وسهم، ويحجبوف نفوسهم بنفوسهم.بنف
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مثالو: مجوسي تزوج ابنتو فأولدىا ابنتين، ثم ىلك فإف التي نكحها ال ترث بالنكاح شيئاً، 
ولجماعتهن الثلثاف، والباقي للعصبة أورد عليهن، والمسألة من ثبلثة، وتصح من تسعة، فإف 

التعصيب؛ ألنهن عصبن أنفسهن بأنفسهن، ألف ماتت األـ فئلبنتيها الثلثاف بالبنوة والباقي لهن ب
األخوات مع البنات عصبة، وتصح المسألة بعد الضرب من ستة، فإف ماتت إحدى اإلبنتين 

قبل أمها فؤلختها من األبوين النصف وألمها السدس؛ ألنها أخت ألب حجبت نفسها 
أخت ألب تكملة بإنضمامها إلى إبنتها التي ىي األخت من األبوين، ولها السدس؛ ألنها 

الثلثين، والباقي السدس للعصبة أورد عليها، وتصح المسألة مع العصبة من ستة وبدوف عصبة 
 من خمسة بعد الرد.

وعند الشافعي ومن وافقو لها الثلث باألمومة وال شيء لها باألخوة؛ ألف األمومة أقوى من 
 اإلخوة؛ وألف األـ ال تسقط بحاؿ.

 بنوة دوف اإلخوة وباألمومة دوف اإلخوة فترث بأقوى القرابتين.وعند اآلخرين: إنها ترث بال
وذكر في )الجامع الكافي(: وإذا تزوج مجوسي أختو ألبيو أو أختو ألبيو وأمو فأولدىا ابنة، ثم 
 تزوج البنت فأولدىا ابنة ثم مات األب وخلف ابنتين وأختاً فللبنتين الثلثاف، ولؤلخت ما بقي.

يتة فئلبنتها الكبرى النصف وما بقي فؤلخيها وىو زوجها،وإف كانت وإف كانت األخت ىي الم
البنت الكبرى ىي الميتة فئلبنتها النصف وألمها السدس، وما بقي فلؤلب، وإف كانت الصغرى 

ىي الميتة فؤلمها الثلث، وما بقي فلؤلب، وال شيء للجدة؛ ألنها ترث مع األـ، فإف مات 
صف، وما بقي فللعصبة وال شيء للصغرى؛ ألنها بنت بنت األب ثم ماتت األخت فئلبنتها الن

 وبنت أخ وال ترث بواحد من الوجهين.
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فإف مات األب ثم ماتت ابنتو الكبرى وخلفت ابنتها وأمها فللبنت النصف ولؤلـ السدس وما 
بقي رد على البنت؛ ألنها أخت ألب فصارت عصبة، فإف مات األب ثم ماتت الصغرى، 

مها وىي أختها ألبيها فلها الثلث؛ ألنها أـ، ولها النصف؛ ألنها أخت ألب، وما بقي وخلفت أ
 فللعصبة.

وعلى ىذا فقس ما تقدـ في حجب األـ وغيره من الخبلؼ يأت ىنا، وكذلك ما تقدـ في موانع 
الميراث الشخصية التي منها: اختبلؼ الملة مانع لميراث ملة من ملة الدين منهم أىل الكتاب 

 قدـ ذكرىم في صدر )ترجمة الباب(.الم
 لقولو:
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 ]توارث أىل ملتين[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم: ))ال يتوارث أىل ملتين ((.
ث أىل ملتين (( قاؿ في )التخريج(: ففي )جمع الجوامع( في الحروؼ ما لفظو: ))ال يتوار 

 الترمذي.
وقاؿ غريب عن جابر، والخطيب عن ابن عمر، والضيافي في )المختارة( والنسائي ، 

والدارقطني في )األفراد( والحاكم عن أسامة بن زيد، وسعيد بن منصور ، والساوردي، عن عمر 
 موقوفاً ػ انتهى.

ة( وأحمد في المسند ، وأبو وفيو ما لفظو: ))ال يتوارث أىل ملتين شتى(( الضيافي )المختار 
 داود ، وابن ماجو ، والبيهقي ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده ػ انتهى.

قلت: قولو: ))شتى((: أي متفرقوف، جمع )شتيت( كمرض جمع )مريض( حاؿ من فاعل 
 يتوارثوف.

رو بن وقيل: يجوز أف يكوف صفة لملتين، ورواية النسائي ىي من رواية ىشيم عن الزىري، وعم
شعيب ىو ابن محمد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص، فلو ثبلثة أجداد: محمد، وعبد اهلل، 

 وعمرو، فمحمد تابعي، وعبد اهلل وعمرو صحابياف.
فإف كاف لجده محمد فالحديث مرسل، وإف كاف لعمرو بن العاص جد أبيو فالحديث منقطع، 

ص إال في رواية حبيب المعلم؛ ألنها لم ألف شعيباً لم يذكر في الخبر عن جده عمرو بن العا
تعتضد عن، ولم أجد في كتب الحديث والرجاؿ ثبوت سماع شعيب من جده عمرو، وال ثبت 



 أنو حدث عنو.
فالمراد بقولو: عن جده عبد اهلل بن عمرو، لثبوت التصريح بذلك عند الدارقطني، وأبي داود، 

رو بن شعيب من أبيو، وصح سماع والبيهقي بسند صحيح مرفوعاً، وثبت بذلك سماع عم
 شعيب من جده عبد اهلل بن عمرو.
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وذكره في )التلخيص( وقاؿ: أحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجو، والدارقطني وابن 
السكن: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، ورواه ابن حباف من حديث ابن عمر 

 في حديث جابر.
تغربو، وفيو ابن أبي ليلى، وأخرجو البزار من حديث أبي سلمة، عن أبي ووراه الترمذي واس

ىريرة، بلفظ: ))ال ترث ملة من ملة (( وفيو عمر بن راشد قاؿ: إنو تفرد بو وىو لين الحديث، 
 ورواه النسائي بإسناد صحيح، والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامو بن زيد.

في حديث أسامة غير محفوظ، َوَوَىَم عبد الحق فعزاه لمسلم ػ قاؿ الدارقطني: وىذا اللفظ 
 انتهى بزيادة لفظ بإسناد صحيح فمن ىامشو.

وأخرجو الدارمي بلفظ: حدثنا عبد اهلل، ثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عيسى الخياط، عن 
أىل  الشعبي، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأبا بكر، وعمر، قالوا: ))ال يتوارث

 دينين (( .
وفيو حدثنا أبو نعيم، ثنا زىير، عن مطرؼ، عن عامر، عن عمر، قاؿ: ))ال يتوارث أىل ملتين 

. )) 
وأخرجو النسائي من رواية ىشيم، عن الزىري، بلفظ: ))ال يتوارث أىل ملتين (( وجاءت رواية 

 شاذة عن ابن عيينة، عن الزىري مثلها.
بر، وآخر من حديث عائشة، عند أبي يعلى، وأخرج ولو شاىد عن الترمذي، من حديث جا

البيهقي، قاؿ: أخبرنا أبو عبداهلل الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي 
طالب، ثنا يزيد بن ىاروف، أنا حماد بن زيد، ثنا أنس بن سيرين، أف عمر بن الخطاب قاؿ: 

 رث(( .))ال يتوارث أىل ملتين شيء، وال يحجب من ال ي

(2/218) 

 
 



وأخرج ػ أيضاً ػ بلفظ: ونا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسين بن محمد الزعفراني، نا علي 
بن الجعد، نا عمر بن راشد بن صخرة، عن ابن الخطاب يحيى بن ]أبي[ كثير، عن أبي سلمة، 

ملة ، وال تجوز  عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال ترث ملة من
 شهادة كل ملة على ملة إال أمتي فإنهم تجوز شهادتهم على من سواىم(( .

ولم يتكلم على عمر بن راشد، وأخرجو الدارقطني بلفظ متنو وإسناده، وأخرجو البزار بلفظ 
إسناده ومتنو، وقاؿ: تفرد بو عمر بن راشد، وىو لين الحديث، وذكره في )مجمع الزوائد( عن 

 ة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال ترث ملة من ملة ((.أبي ىرير 
رواه البزار والطبراني، وفيو عمر بن راشد، وأخرجو الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب، عن 
أبيو، عن جده وعبد اهلل بن عمرو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ يـو فتح مكة: 

تين (( ولم يذكر في ىذه الرواية لفظ ))..شتى(( كما في )التخريج( ))ال يتوارث أىل مل
 السالف ذكره.

قاؿ أبو داود: وعمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده ليس بحجة، وقاؿ أحمد: لو أشياء مناكير، 
وإنما يكتب حديثو يعتبر بو، وإما أف يكوف حجة فبل، وثقو النسائي، وفي )التقريب(: 

 ))صدوؽ((.
ظ أبو بكر بن زياد: وصح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيو، وصح سماع شعيب من وقاؿ الحاف

 جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
وقاؿ البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاؽ بن راىوية وأبا عبيدة وعامة أصحابنا 

 يحتجوف بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جدىما تركو أحد من المسلمين.
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ذكره في )الخبلصة( وفي )التقريب( فأحاديث المذكور في ىذا الباب متصلة، وأخرج البيهقي 
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، عبد اهلل بن عمرو، عن النبي صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم وفيو: ))وال يتوارثوف أىل ملتين ((.
تين (( أخرجو الترمذي، ولفظو في وفي )تخريج الفرائض( حديث: ))ال توارث بين أىل مل

 )حساف المصابيح( عمرو بن شعيب قاؿ: ))ال يتوارث أىل ملتين شتى((.
قاؿ في )التناقيح(: رواه أبو داود وابن ماجة، كبلىما في )الفرائض( من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيو، عن جده، سماه أبو داود فقاؿ جده عبد اهلل بن عمرو، ورواه النسائي، 

 د، قاؿ ابن الصبلح: وىو حديث حسن.وأحم



ورواه الترمذي في )الفرائض( من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن الزبير، عن جابر 
 يرفعو، وذكر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ذلك يـو الفتح.

، وال وأخرج البيهقي، ولم يقل الترمذي وال ابن ماجو ))..شتى(( ولم يضعف الحديث أبو داود
 تعقبو المنذري.

وذكره الحافظ ابن حجر في )بلوغ المراـ( بلفظو، وقاؿ: رواه أحمد، واألربعة إال الترمذي، 
 وأخرجو الحاكم بلفظ حديث أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ ػ انتهى.

[ اآلية، فإنو 11نساء:والحديث مخصص لعمـو قولو تعالى: }يُوِصيُكْم اللَُّو ِفي َأْواَلدُِكْم ...{]ال
عاـ في األوالد فيخص منو الولد الكافر بأنو ال يرث من أبيو وأمو المسلمين، وكذلك يخص بو 
جميع آيات المواريث، فالكافر من الورثة، سواء كاف من أحد أنواع النسب أو النكاح أو الوالء 

 األصوؿ(.ال يرث من مورثو المسلم، والقرآف يخص بأخبار اآلحاد، كما عرؼ في )
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وىو يدؿ على عدـ ثبوت الموارثة بين أىل ملتين مختلفتين بالكفر واإلسبلـ أو مختلفتين 
 بالكفر.

ودؿ على أف اختبلؼ الملة بين الوارث والمورث من موانع الميراث، وما دؿ الخبر ىو أحد 
 موانع الميراث المذكورة في الثاني مما يتعلق بأصل كتاب الفرائض.

و فيما ذكرنا أف اختبلؼ الدين ىو الموانع؛ ألف الملل ال تختلف إال إذا اختلفت أديانها، والوج
وإال فهي ملة واحدة، ولم ينص عليو السبلـ على الكفر؛ ألف الكفر بمجرده ال يمنع اإلرث من 

 الموروث المسلم، ومع ذلك فقد يكوف المانع اإلسبلـ.
انع لو من اإلرث ىو اإلسبلـ؛ لما تقرر سابقاً من أف كما إذا مات الكافر عن ابن قد أسلم فالم

 المانع وصف يكوف في الوارث كاختبلؼ الدين بين الوارث وبين المورث.
فعرفت أف المانع إنما ىو اختبلؼ الدين ليشمل اختبلؼ الملل كما ىو رأي المنصور، ورجح 

 للمذىب.
ح أو والء، وال بين أف يسلم الكافر وال فرؽ بين أف يكوف اإلرث الممنوع سببو بقرابة أو بنكا 

أو ينتقل إلى ملة أخرى قبل قسمة تركة مورثو أو بعدىا، إذ العبرة بوجود المانع حاؿ موت 
المورث، وبو قاؿ الجمهور، خبلفاً لئلماـ أحمد حيث قاؿ: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة 

 ورث ترغيباً لو في اإلسبلـ، وسيأتي تماـ الكبلـ على ذلك.
وقد اختلف العلماء فيما دؿ عليو الخبر فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأكثر 



الصحابة فمن بعدىم، وىو قوؿ الهادي وأكثر أئمة اآلؿ، والهادوية، ورجح للمذىب، وبو قاؿ 
 األوزاعي.
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ا اختبلؼ وتابعو جماعة من العلماء سيأتي ذكرىم، إلى أنو ال توارث بين أىل ملتين، وجعلو 
الملة بين الوارث والمورث كيف كانت من موانع الميراث فبل يرث المسلم من أي ملة كفرية، 

 وال ترث ملة كفرية من أي ملة كفرية، وال من ملة اإلسبلـ.
 فاليهودي ال يرث من مورثو النصراني، وال من المجوسي، وال من المسلم، وال العكس.

ب زيد بن ثابت، وابن مسعود، وزيد بن علي، وأبو حنيفة، وقالوا: إف الكفر ملل مختلفة، وذى
وىو أحد قولي الشافعي، وحكاه الشيخ العصيفري عن أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد 

 بن حنبل، إلى أف المراد بالملتين: الكفر، واإلسبلـ.
ـو ما سيأتي وقالوا: إف الكفر ملة واحد، وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنو ثابت بعم

 من األدلة، وقاؿ معاذ ومن سيأتي معو: يرث المسلم من الكافر ال العكس.
احتج األولوف بظاىر عمـو حديث األصل وشواىده، ولصريح لفظ ما أخرجو البيهقي السالف 
ذكره من طريق أبي ىريرة، وفيو: ))ال تجوز شهادة كل ملة على ملة إال أمتي ..(( إلى آخره، 

 الكفر ملل مختلفة. ولما سيأتي أف
واحتج اآلخروف بما أخرجو البخاري تعليقاً في )صحيحو( بلفظ: ))ال يرث المسلم الكافر وال 

الكافر المسلم((، ثم قاؿ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن 
ؿ: ))ال حسين، عن عمرو بن عثماف، عن أسامة بن زيد، أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قا

 يرث الكافر المسلم ، وال المسلم الكافر(( .
وأخرجو ابن حـز من طريق سفياف بن عيينة، عن الزىري ػ ىو ابن شهاب ػ إلى آخره بلفظ 

 إسناده ومتنو.
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وأخرج ابن حـز بلفظ: أنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن نصر بن وىب، أخبرني يونس، 
 .. إلى آخره.أخبرني ابن شهاب الزىري 

وأخرجو ػ أيضاً ػ من طريق عاصم عن ابن شهاب بلفظ إسناده ومتنو، قاؿ البيهقي: وىذا الخبر 



 مفسر للحديث السابق: ))ال ترث ملة ملة (( أف المراد بو اإلسبلـ والكفر.
وذكره في )التلخيص( قاؿ: متفق عليو، وأخرجو أصحاب السنن ػ أيضاً ػ وأغرب ابن تيمية في 

قى( فادعى أف مسلماً لم يخرجو، وكذا ابن األثير ادعى ػ أعني في )جامع األصوؿ( أف )المنت
 النسائي لم يخرجو ػ انتهى.

مع أنو في أوؿ )كتاب الفرائض( لمسلم، وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق الخليل بن أحمد، عن 
 عليو قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده عبد اهلل بن عمرو، عن النبي صلى اهلل

 وآلو وسلم قاؿ: ))ال يرث المسلم الكافر ، وال الكافر المسلم، وال يتوراثوف أىل ملتين((.
وفي رواية البيهقي: ال يتوارث أىل ملتين ، ال يرث المسلم الكافر ففي األوؿ أجمل بعد 
البياف، وفي الثاني بين بعد اإلجماؿ، وفي كل ذلك ما يستدؿ بو على أف المراد بالملتين 

 اإلسبلـ والكفر.
وذكره في )التلخيص( قاؿ البيهقي: بلفظ: ))ال يرث المسلم الكافر ..(( الخبر، ثم قاؿ: وفي 

 إسنادىما الخليل بن أحمد وىو واه ػ انتهى.
فجعل صدر الخبر األوؿ مفسر لعجزه والعكس في الثاني، وأخرج البيهقي أيضاً من طريق عبد 

، عن عمرو بن عثماف، عن أسامة بن زيد قاؿ: قاؿ الرزاؽ، عن معمر عن علي بن الحسين
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يرث المسلم الكافر ، وال الكافر المسلم(( .
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ورواه البخاري في )الصحيح( والبيهقي في )سننو( كبلىما من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، 
 بن عثماف، إلى آخره بلفظ إسناده ومتنو. عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو

وأخرج ابن حـز من طريق ابن وىب، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن 
جابر بن عبد اهلل: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ال يرث المسلم النصراني ، 

 إال أف يكوف عبده أو أمتو(( .
جابر، وقاؿ: موقوؼ وىو المحفوظ، وأخرجو النسائي والحاكم من  وأخرجو البيهقي من طريق

 طريق أبي الزبير، عن جابر بلفظ متنو، وأعلو ابن حـز بتدليس أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج الدارمي من طريق محمد بن يوسف، ثنا سفياف عن عبد اهلل بن عيسى، عن الزىري، 

علي بن الحسين إلى آخره بلفظو سندًا  ومن طريق عبد األعلى عن معمر، عن الزىري، عن
 ومتناً.

وأخرج البيهقي من طريق جابر قاؿ: ))ال يرث اليهودي وال النصراني المسلم ، وال يرثهم إال 



أف يكوف عبد لرجل أو أمتو(( قاؿ: ىذا موقوؼ، قاؿ علي : وىو المحفوظ وفي رواية عن 
 جابر رفعو: ))ال نرث أىل الكتاب وال يرثونا ((.

رجو الدارمي من طريق جابر بلفظو، وفي )مجمع الزوائد( رواه بلفظو من طريق جابر قاؿ: وأخ
 رواه الطبراني في )األوسط( ورجالو ثقات.

فهذه األدلة وما أدى معناىا مبينة لحديث )المجموع( وشواىده بأف المراد بالملتين ملة 
رث كافرا أو العكس، فبل يرث اإلسبلـ وملة الكفر كيف كاف، فإذا كاف الوارث مسلماً والمو 

أحدىما اآلخر، وفيها داللة على أف الكفر ملة واحدة، فيرث اليهودي من النصراني ومن غيره 
 ومن سائر فرؽ الكفر، والعكس.
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وبها استدؿ على جواز تخصيص عمـو أدلة المواريث في الكتاب بأخبار األحاد كما قرر في 
[ عاـ في األوالد، فخص منو 11ْم اللَُّو ِفي َأْواَلدُِكْم ..{]النساء:محلو كقولو تعالى: }يُوِصيكُ 

 الولد الكافر، وغيرىا من آيات الموارث، فبل يرث من مؤرثو المسلم، والعكس.
 واحتج معاذ ومن معو باإلجماع، وبما سيأتي.

د إذا وأجيب عن حجة اآلخرين بأف المنع حصل باإلجماع كما في )البحر( وغيره، وخبر الواح
 حصل اإلجماع على وفقو كاف التخصيص باإلجماع ال بالخبر فقط.

قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح الباري(: وقد قاؿ بعض الحذاؽ: طريقة العاـ ىنا قطعية 
وداللتو على فرد ظنية، وطريقة الخاص ىنا ظنية وداللتو عليو قطعية فيتعادالف ثم يترجح 

 ين الدليلين، بخبلؼ عكسو ػ انتهى .الخاص بأف العمل بو يستلـز الجمع ب
وأجاب اآلخروف عن حديث األصل وشواىده بانها وإف كانت عامة فمخصصة بحججهم 

 المذكورة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر.
قاؿ البدر األمير في )سبل السبلـ(: والظاىر من الحديث مع األوزاعي وىو مذىب الهادوية، 

ن: وىذه عمـو ال يخص منو شيء ولو كاف الكافر معتقاً أـ مرتدًا قاؿ ابن حـز في أدلة اآلخري
أو غير مرتد، إال أف في المرتد منذ ارتد، وبو قاؿ الجمهور، وقاؿ أحمد بن حنبل: إف يكوف 

 المسلم أعتق كافرًا فيرثو.
، والبيهقي، والدارمي، والطبراني في )األوسط(، وذكره في )مجمع  واحتج بما أخرجو ابن حـز

وائد( كلهم من طريق جابر المذكور، وفيو: ))أف ال يكوف عبده أو أمتو (( وفي لفظ: ))إال أف الز 
 يرث الرجل عبده (( أو أمتو، وسيأتي تماـ الكبلـ آخر الباب ػ إف شاء اهلل.
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 ىذا.. واعلم أف منشأ الخبلؼ بين المذكورين ىل الكفر ملة واحدة أو ملل مختلفة؟!.
ؿ زيد بن ثابت، وابن مسعود، وزيد بن علي، وأبو حنيفة في رواية، ورواه في ذىب إلى األو 

)شرح األبانة( عن المؤيد باهلل، وىو أحد قولي الشافعي ومن وافقهم فيرث اليهودي من مورثو 
 النصراني ومن مورثو المجوسي ومن غيرىم، والعكس.

وكذا الشيخ العصيفري نسبو إلى وفي )البحر( نسبو إلى أبي حنيفة والشافعي، وأحمد، ومالك، 
المذكورين، والظاىر نسبتو إلى أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليهما للتصريح بذلك في  

 كتبهم.
وقد قيل عن الشافعي: ىو األصح، وىو أحد قولي أحمد، إال بين الذمي والحربي فبل يرث 

 وعند الشافعي ال فرؽ.أحدىما من اآلخر، فإف كانا حربيين فشرطو أف يكونا من دار واحدة 
وذىب إلى الثاني الجمهور، ثم اختلفوا فالحنابلة والمالكية، ذىبوا إلى اف الكفار ثبلث ملل 

وىم اليهود، والنصارى، والمجوس، وقاؿ شريح، وابن أبي ليلى: إف كفر الذمة ثبلثة: اليهودية 
 واحدة.والسامرية ملة، والنصارى والصابئوف ملة، والمجوس وسائر الكفر ملة 

وعن ربيعة والثوري وطائفة الكفر ثبلث ملل يهودية ونصرانية وغيرىم، فبل ترث ملة من ىذه 
الملل من الملتين، وعن طائفة من أىل المدنية والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا 
ر مجوسياً من وثني وال يهودياً من نصراني، وىو قوؿ األوزاعي ومن سلف ذكره في داللة الخب

معو، وبالغ األوزاعي، فقاؿ: وال يرث أىل محلة من دين واحد أىل محلة أخرى منو كاليعقوبية 
 والملكية من النصارى، وبو قاؿ جماعة من العلماء.
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وقاؿ القاسم، والهادي، والناصر، والهادوية: وىو المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ورجح للمذىب أف الكفر ملل مختلفة وكل ملة ال ترث من ملة وجمهور الصحابة فمن بعدىم، 

 أخرى.
احتج األولوف بأدلتهم المذكورة أواًل، وجعلوىا مبينة لحديث ))المجموع(( وشواىده، ومن ذلك 

أف الكفر قد عمهم والذمة قد شملتهم، فلهم دين واحد وىو الكفر، كما أف للمسلمين دين 
[ وقولو تعالى: 1عالى: }ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف {]الكافروف:واحد وىو اإلسبلـ، بدليل قولو ت

[ وقولو تعالى: }َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َواَل 73}َوالَِّذيَن َكَفُروا بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض {]األنفاؿ:



ذلك مما أدى لفظ ىذه األدلة  [ فوحد الملة إلى غير120النََّصاَرى َحتَّى تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهْم{]البقرة:
 أو معناىا.

واحتج اآلخروف بمنطوؽ الحديث السالف، ذكره بلفظ: ))وال تجوز شهاة ملة على ملة ...(( 
الخبر وقولو تعالى: }َوقَاَلْت اْليػَُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليػَُهوُد 

[ فأخبر تعالى بتكفير بعضهم بعضاً، وشهد عليهم الكتاب 113رة: َعَلى َشْيٍء{ ]البق
 باإلختبلؼ في األدياف واإلفتراؽ في األقواؿ واألفعاؿ ػ انتهى.

 واختبلؼ اآلخرين في تسمية الفرؽ وتعداىا ىو باعتبار ما صح لكل واحد منهم في زمانو.
بتة، وما ذاؾ إال لكونهم أجاب األولوف عن حجة اآلخرين: بأف شهادة بعضهم على البعض ثا

ملة واحدة، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تقبل شهادة ملة على ملة ، إال ملة 
 اإلسبلـ، فإف شهادة المسلمين جائزة على كل الملل(( .
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أجاب اآلخروف عن حجة األولين بأنو ال حجة في توحيد الملة في قولو تعالى: }ُقْل يَاَأيػَُّها 
[ ألف الوحدة في اللفظ وفي المعنى، ألنو إضافة الكثرة إلى مفيد 1ْلَكاِفُروَف { ]الكافروف: ا

 الكثرة، كقوؿ القائل: ))خذ من علماء الدين علمهم((ػ يريد علم كل واحد منهم.
[ لكفار قريش وىم أىل دين، 1والخطاب بقولو تعالى: }ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { ]الكافروف: 

قدـ كبلـ البدر األمير: أف الظاىر من الحديث مع األوزاعي وىو مذىب الهادوية، قاؿ ابن وت
المنذر وغيره وىو المختار، ولما في نصوصهم إف الكفر من موانع اإلرث على أي وجو كاف، 

[ ولئلجماع، 141ولقولو تعالى: }َوَلْن َيْجَعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيبلً {]النساء:
وسواء كاف األرث بالقرابة أو بغيرىا من أسباب الميراث ومانعاً من أحكاـ الميراث، التي ىي 

الحجب والتعصيب واإلسقاط والمشاركة، وكذا الرؽ من موانع الميراث وتوابعو، وال خبلؼ بين 
والكافر والرؽ من  العلماء سلفاً وخلفاً أف اختبلؼ الدين بين الوارث والمورث فيما بين المسلم

 موانع الميراث.
 واختلفوا في توابع الميراث وأحكامو المذكورة، ىل تابعة للميراث لزوماً وإسقاطاً أـ تخالفو؟
ذىب إلى األوؿ طائفة من العلماء، وىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر بن 

)البحر( إلى علي، وزيد،  الخطاب، وزيد بن ثابت، وجمهور الصحابة فمن بعدىم، ونسبو في
 والقاسم، وأحمد بن عيسى، ورجح للمذىب، وبو قالت الهادوية.



وذىب إلى الثاني عبد اهلل بن مسعود، وبو قالت طائفة من العلماء، ومن المتأخرين الجبلؿ؛ لما 
 تقدـ في حجب األـ.
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و: ))وال يحجب من ال احتج األولوف بما تقدـ عند الدارمي من طريق عمر بن الخطاب، وفي
 يرث ((.

قالوا: والوجو في ذلك إف ىذه األحكاـ تابعة للميراث لزوماً وإسقاطاً لتنزيل الكافر والرؽ من 
الورثة منزلة الميت؛ لداللة ما تقدـ في رواية البيهقي من طريق عمر بن الخطاب بلفظ: ))وال 

 يحجب من ال يرث ((.
نا يزيد، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراىيم، قاؿ: قاؿ ومن حججهم ما أخرجو البيهقي قاؿ: وأ

علي وزيد: ))المشرؾ ال يحجب وال يرث(( وأخرجو الدرامي من طريق سليماف بن حرب، ثنا 
شعبة عن الحكم، عن إبراىيم، أف علياً وزيداً قاال: ))المملوكين وأىل الكتاب ال يحجبوف وال 

 يرثوف((.
عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي: إف وأخرج ػ أيضاً ػ من طريق محمد بن 

علياً وزيداً ػ رضي اهلل عنهما ػ كانا ال يحجباف بالكفاؿ وال بالمملوكين وال يورثانهما شيئاً ػ 
 انتهى.

وأخرج البيهقي من طريق الشعبي، عن علي، وزيد بن ثابت، قاال: المملوكين وأىل الكتاب 
 بمنزلة األموات .. إلى غير ذلك.

وأخرج الدرامي بإسناده المذكور إلى إبراىيم النخعي، وفيو: قاؿ عبد اهلل: ))يحجبوف وال 
 يرثوف(( وبإسناده إلى الشعبي، وفيو: وقاؿ عبد اهلل: ))يحجبوف وال يرثوف((.

وأخرج البيهقي بإسناده إلى الشعبي في المملوكين وأىل الكتاب، وفيو: وقاؿ عبداهلل: 
 ))يحجبوف وال يرثوف((.
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وذكره في )البحر( قاؿ: فلو ترؾ مسلم ابناً ذمياً وأماً، فلؤلـ الثلث، والباقي للعصبة، وحجتهم 
أف الكافر بمنزلة الميت فسقط من الميراث وتوابعو، وسيأتي تماـ الكبلـ في المملوؾ، وقد 

 لعصبة.تقدـ بعض الكبلـ في حجب األـ، قاؿ ابن مسعود: بل تحجب فلها السدس، والباقي ل



 أجاب األولوف على ابن مسعود بأنو فرؽ بين الميراث وتوابعو بغير فارؽ.
وأجيب عنو بأنهم لم يعتبروا في الحجب واإلسقاط الميراث، فإذا خلف أباه وأمو وأـ أـ أـ، 

فاألب أسقط أمو وىي أسقطت أـ أـ األـ، فإف خلف أبويو وأخويو مطلقاً حجبا األـ إلى 
وكذا لو خلف أمو وأخاه ألبوين وأخاه ألب، فاألخ ألب ساقط، وقد السدس وسقطا باألب، 

 شارؾ أخاه ألب من الميت في حجب األـ إلى السدس، كما تقدـ.
قلت: الظاىر أنو ال خبلؼ بينهم في ىذه المسألة، وأف كبلـ الجمهور مستقيم في ىذه 

 المانع ىناؾ وضيعي. المسألة؛ ألف المانع شخصي، وكبلـ ابن مسعود مستقيم فيما تقدـ، ألف
والوجو في ذلك: إف اهلل تعالى شرع الميراث بين األقارب بالنسب والنكاح والوالء صلة بين 

المسلمين؛ لثبوت الوالية فيما بينهم، وىذه الصلة والوالية بين المسلم والكافر منتفية، فانتفى 
 .الميراث، ومعو انتفت أحكامو، التي ىي: الحجب، واإلسقاط، والتعصيب

بخبلؼ ما تقدـ في بابي الحجب واإلسقاط، فالصلة والوالء باقية، وإنما وقع منع الميراث 
 ألمر شخصي بين الورثة.

والخبلؼ في أحد جانبي أصل المسألة لمعاذ بن جبل المذكور، ومعاوية، ويحيى بن يعمر، 
، ونسبو في )البحر( و)ال خالدي( إلى وإبراىيم، ومسروؽ، وإسحاؽ بن راىوية، قالو ابن حـز

 معاذ، والناصر، واإلمامية.
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وزاد في )الخالدي( نسبو إلى الصادؽ، ومحمد بن الحنفية، وزاد في )البحر(: ومعاوية كابن 
،، فقالوا: يرث المسلم من الكافر، وبو قاؿ سعيد بن المسيب وغيره، وأبى ذلك من تقدـ.  حـز

ذ بن جبل ومن معو بما رواه معاذ أنو سمع النبي واحتجوا بعمـو ما تقدـ من األدلة، واحتج معا
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))اإلسبلـ يعلو وال يعلى يزيد وال ينقص(( .

أخرجو أبو داود، وصححو الحاكم من طريق يحيى بن يعمر، عن أبي األسود عنو، وأخرج 
الشعبي، عن مسروؽ:  الدرامي، وابن حـز من طريق حماد بن سلمة، أنا داود بن أبي ىند، عن

 ))أف معاوية كاف يورث المسلم من الكافر وال يورث الكافر من المسلم(( .
قاؿ مسروؽ: ))ما حدث في اإلسبلـ قضاء أحب إلي منو(( قاؿ الحاكم: صحيح اإلسناد 

وتعقب باإلنقطاع بين أبي األسود ومعاذ، لكن سماعو ممكن، وعن معاذ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 و وآلو وسلم: ))نحن نرث الكفار ونحجبهم ، وال يرثوننا وال يحجبوننا((.صلى اهلل علي

وأخرج أبو داود من طريق مسدد نا عبد الوارث عن عمرو الواسطي، نا عبد اهلل بن بريدة: أف 



أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقاؿ حدثي أبو 
قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:  األسود: أف رجبل حدثو أف معاذاً 

 ))اإلسبلـ يزيد وال ينقص (( فورث المسلم انتهىػ أي من الكافر.
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وأخرجو الدارمي بزيادة، قيل: ألبي محمد تقوؿ بهذا، قاؿ: ال، وأخرج أحمد بن منيع بسند 
(( وأخرج مسدد: أف أخوين قوي عن معاذ: ))أنو كاف يورث المسلم من الكافر بغير عكس

اختصما إليو مسلم ويهودي مات أبوىما يهودياً فحاز ابنو اليهودي مالو، فنازعو المسلم فورث 
 معاذ المسلم.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد اهلل بن معقل، قاؿ: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى 
 بو معاذ: نرث الكفار وال يرثونا .

 حل النكاح فيهم وال يحل لهم.واحتجوا بالقياس على 
وأجابوا على األولين بأف أحاديث ال يرث المسلم والعكس عند الجماعة من حديث أسامة، 

؛ وألف التوارث انتقاؿ الملك وال ملك للحربي؛ ألف  قالوا: المراد بالكافر الحربي؛ ألنو المفهـو
 مالو ودمو مباحاف وال كذلك الذمي.

ل قطعاً لذريعة التوصل إلى المعصبة بالمواالة، قالوا: منع المسلم أجاب األولوف: بأنو منع الك
إلرثو من الكافر أشد إفضاء إلى المواالة، ألف خوفو فوت ميراثو منو داع لو إلى العود إلى 

 الكفر، فإذا أمن فوتو ثبت على اإلسبلـ.
صلى اهلل عليو وقد أشار إلى ذلك المحقق الجبلؿ في ))ضوء النهار(( قالوا: قاؿ رسوؿ اهلل 

 وآلو وسلم: ))اإلسبلـ يعلوا وال يعلى ..(( الحديث.
قلنا: نقوؿ بموجبو، والمراد بو فضل اإلسبلـ على غيره وليس فيو تعرض للميراث فبل يترؾ 

 النص الصريح، وألف اإلرث ممنوع بما روينا.
 قالوا: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))نرثهم وال يرثونا ((.

لنا: لعلو أراد المرتد جمعاً بين األخبار ذكره في ))البحر(( وعند الشافعي وأبي حنيفة أنها ق
 محمولة على التحالف باإلسبلـ والكفر.
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وما رواه األولوف بإنما روي عن معاذ وغيره قياس في معارضة نص وال قياس مع وجوده، 
 والحديث ليس نصاً في المراد.

بأنو قد عارضو قياس آخر، وىو أف التوارث يتعلق بالوالية وال والية بين  وأجابوا عن قياسهم
[ ذكره في 51المسلم والكافر، لقولو تعالى: }الَ تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء {]المائدة:

 )الفتح(.
قاؿ فهو ولحديث المجموع وشواىده، قاؿ الجبلؿ في )ضوء النهار(: وإف كاف في كل منهما م

 يقـو بالشواىد أي الحجة.
 قالوا: محموؿ على معنى حديث المؤمن والكافر، كما بين بذلك في رواية عند البيهقي.

قلنا: من طريق فيها واه، وإف سلم فذلك من التخصيص بذكر الخاص بعد العاـ، وال يقوؿ بو 
 إال أبو ثور.

طلق لم يتوجو إليو النفي، ومن ىنا قالوا: بل من حمل المطلق على المقيد، ألف لفظ ملتين م
أثبت أبو حنيفة التوارث بين نحو يهودي ونصراني حمبلً لمطلق الملتين على اإلسبلـ والكفر، 

ليوافق حديث: ))ال يرث المسلم الكافر (( وألف المطلق ال عمـو لو، ألنو يصدؽ بحصوؿ 
 حربي من مدلولو ػ انتهى.

ـ على ذلك للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ في )باب المرتد( وأما المرتد وحكم مالو فقد تقدـ الكبل
بما أغنى عن الكبلـ عليو، وحكم المرتد: أنو ال ملة لو، وال يرث من مؤرثو المسلم، وال من 

 غيره من سائر الملل، وال يتوارث المرتدوف فيما بينهم.
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ن إذا أسلموا أو تحاكموا ويتعلق بحديث )المجموع(: إف فرائض أىل الكتاب كفرائض المسلمي
إلينا، وفي اإلعترض عليهم خبلؼ بين العلماء المختار عدـ اإلعتراض عليهم، لما تقدـ أنهم 
مقروف على دينهم، وال يتوارثوف بالنكاح إال أف يكوف مثلو يصح في اإلسبلـ قطعاً أو اجتهادًا 

، وإال فبل، وما ال يحل تملكو كالخمر، والخنزير، والميتة، والدـ  ال يدخل في المقسـو
 تفريعات:

األوؿ: لو أسلم الكافر بعد موت مورثو المسلم تقدـ بعض الكبلـ قبل الحديث الثالث في 
)باب ذوي األرحاـ( وتمامو: فبعد القسمة ال حق لو وال ميراث إجماعاً، وقبل القسمة اختلف 

أحمد، واألكثر من فيو، فقاؿ عمر، وعثماف، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، ورواية عن 
العلماء، إلى أف اإلعتبار بقسمة الميراث، فإف أسلم قبل القسمة ثبت ميراثو، وإال فبل شيء لو، 



وبو قاؿ مالك في رواية، وعنو رواية مع الجمهور، وفي )فتح الباري( قاؿ: ثبت عن عمر 
 خبلفو، ذكره في )باب توريث دور مكة( من )كتاب الحج(.

ال شيء لو، قسمت التركة أـ ال، والوجو في ذلك عدـ األولية إف  وذىب الجمهور إلى أنو
المتروؾ دخل في ملك الورثة من المسلمين عند القسمة والكافر من الورثة ليس بوارث، ألنو 

 في تلك الحالة لو بمنزلة الميت.
فر واحتجوا بما أخرجو البخاري في )صحيحو( تعليقاً في )باب ال يرث المسلم الكافر وال الكا

المسلم( بلفظ: وإذا أسلم قبل أف يقسم الميراث فبل ميراث لو، ثم ذكر حديث أسامة المذكور 
 في شواىد الخبر.

قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح(: فأشار إلى أف عمومو يتناوؿ ىذه الصورة فمن قيد عدـ 
 التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل .

(2/234) 

 
 

بالموت فإذا انتقل من ملك الموروث عند آخر جزء من وحجة الجمهور أف الميراث يستحق 
حياتو إلى ملك الوارث لم ينتظر قسمة تركتو، ألنو استحق الذي انتقل إليو ولو لم يقسم الماؿ، 

قاؿ ابن المنير: صورة المسألة إذ مات مسلم ولو ولداف: مسلم، وكافر، فأسلم الكافر قبل 
ر إلى األخذ بما دؿ عليو حديث أسامة المذكور قسمة الماؿ، قاؿ ابن المنذر: ذىب الجمهو 

 عند البخاري وغيره .
وتماـ الكبلـ سيأتي ػ إف شاء اهلل ػ في حديث: ))وما أدركو اإلسبلـ قسم على قسمة اإلسبلـ 

 (( في )باب قسمة المواريث( إف شاء اهلل.
و، ذكر البخاري تعليقاً الثاني: إذا كاف العبد النصراني مملوكاً لمسلم إذا أعتقو لمن يكوف ميراث

)باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني( قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح الباري( 
 تكميل لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقو المسلم.

وقد حكى فيو ابن التين ثمانية أقواؿ، فقاؿ عمر بن عبد العزيز، والليث، والشافعي: ىو  
ا كانت لو ورثة، وإال فما لو لسيده، وقيل: يرث الولد خاصة، وقيل: الولد كالمولى المسلم إذ

والوالد خاصة، وقيل: ىما واإلخوة، وقيل: ىم والعصبة، وقيل: ميراثو لذوي رحمو، وقيل: لبيت 
 الماؿ، وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كاف لو ػ انتهى ملخصاً.

 ػ انتهى، وسيأتي تماـ الكبلـ في المكاتب. قاؿ: وما نقل عن الشافعي ال يعرفو أصحابو
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